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คำนำ 
  

 เอกสารประกอบการสอนของรายวิชาการวาดเส้นพื้นฐาน 1 รหัส PD02103 เล่มนี้มี
เนื้อหาสอดคล้องตรงกับคำอธิบายรายวิชา เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ ใน
เนื้อหาบทเรียนทั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์และขั้นตอนในการร่างภาพ จนถึงการลงน้ำหนักแสงเงา
ที่เป็นหัวใจสำหรับพื้นฐานของผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนในสายวิชาชีพประเภทนี้  
 ผู้เขียนมีความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเล่มนี้ 
เพื่อหวังไว้ว่าให้ผู้เรียนมีความรู้ไม่มากก็น้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอน
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจไม่จำกัดเฉพาะสาขาวิชาออกแบบ ยังสามารถใช้ได้กับผู้
ที่สนใจในการวาดเส้นซึ่งเป็นพื้นฐานต่อไป 

                                                                                  กุลจิต เส็งนา   
                                                                           สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์      

                                                                      มิถุนายน 2560 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ            (3) 

สารบัญ            (5) 

แผนบริหารการสอนประจำวิชา                 (18) 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1          1 

หน่วยที่ 1  การวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน        3 

     การวาดเส้นคืออะไร                        3 

     ความสำคัญของการวาดเส้น         4 

     วาดเส้นเพื่ออะไร          5 

     วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น      13 

     การแรเงา         16 

     แสง และเงา          23 

     น้ำหนักในกาารแรเงา         34 

     การให้น้ำหนัก แสงและเงา       40 

               สรุป          45 

     เอกสารอ้างอิง        47 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2        49 

หน่วยที่ 2  การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต    51 

     โครงสร้างสำคัญอย่างไรทำไมจึงจำเป็น      51 

              การเขียนโครงสร้างสามเหลี่ยม และการแรน้ำหนัก    53 

              การเขียนโครงสร้างสี่เหลี่ยม และการแรน้ำหนัก     57 

              การเขียนโครงสร้างทรงกรวย และการแรน้ำหนัก     61 

              การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก และการแรน้ำหนัก    65 

              การเขียนโครงสร้างทรงกลม และการแรน้ำหนัก      69 

              การเขียนโครงสร้างภาพรวมร่างรูปทรงเรขาคณิต และการแรน้ำหนัก  73 

              สรุป          81 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3        83 

หน่วยที่ 3  ลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ       85 

     พื้นผิวสะท้อนอะไรในการวาดเส้น      85 

     พื้นผิวด้าน         89 

              พื้นผิวมันวาว         93 

              พื้นผิวโปร่งใส         99 

               สรุป         103 

     เอกสารอ้างอิง       105 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4       107 

หน่วยที่ 4  หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   109 

              หุ่นนิ่งพื้นฐานแรกก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ   109 

            การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่ง และการแรน้ำหนัก    111 
              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวด้าน และการแรน้ำหนัก  111 

              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวมันวาว และการแรน้ำหนัก  119 

              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวโปร่งใส และการแรน้ำหนัก  125 

     การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบรวมพื้นผิว รูปทรงที่แตกต่าง  
     และการแรน้ำหนัก       129 

              สรุป         137 

     เอกสารอ้างอิง       139 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5       141 

หน่วยที่ 5  การเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล     143 

              การวาดเส้นให้มีมิติ จำเป็นต้องใช้หลักทัศนียวิทยาเข้าช่วย   143 

              ทัศนียวิทยาหนึ่งจุด       145 

              ทัศนียวิทยาแบบสองจุด      147 

              ทัศนียวิทยาแบบสามจุด      149 

     สรุป         157 

     เอกสารอ้างอิง       159 

บรรณานุกรม         161 

ภาคผนวก         163 
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สารบัญรูป 
หน้า 

รูปที่ 1.1   ภาพแสดงการวาดภาพเขยีนสตีัง้แตส่มยักอ่นประวตัศิาสตร ์ทีถ่ำ้เขาจนัทรง์าม  
              จังหวัดนครราชสีมา          3 

รูปที่ 1.2   ภาพแสดงการวาดภาพในสมยักอ่นประวตัศิาสตร ์ทีผ่าแตม้ จงัหวดัอบุลราชธาน ี   3 

รูปที่ 1.3   ภาพแสดงการวาดภาพคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำคน ภูพระบาท จังหวัด 
              อุดรธานี           4 

รูปที่ 1.4   ภาพแสดงลายเส้นรูปหม้อบ้านเชียง ทั้งแบบเขียนลายและป้ันเป็นลวดลาย 
              จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี      5 

รูปที่ 1.5   ภาพแสดงตัวอย่างการเขียนภาพจากแบบจริงเพื่อบันทึกลวดลายในสมัยก่อน 
              ประวัติศาสตร์ จึงทำให้เห็นรูปร่างลวดลายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี     6 

รูปที่ 1.6   ภาพแสดงตัวอย่างเพื่อศึกษาขนาดและรูปแบบของหม้อดินเผา ในสมัยก่อน 
              ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย         6 

รูปที่ 1.7   ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ    7 

รูปที่ 1.8   ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ    8 

รูปที่ 1.9   ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ     9 

รูปที่ 1.10 ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ    10 

รูปที่ 1.11 ตวัอยา่งการวาดภาพลายเสน้เพือ่แสดงถงึสดัสว่นในธรรมชาตขิองสิง่ของตา่งๆ   11 

รูปที่ 1.12 ตวัอยา่งการวาดภาพลายเสน้เพือ่แสดงถงึสดัสว่นในธรรมชาตขิองสิง่ของตา่งๆ   12 

รูปที่ 1.13 กระดานรองสำหรับรองเขียนภาพ  ในการสร้างสรรค์ตามที่นักออกแบบ 
    ต้องการ          13 

รูปที่ 1.14 คลิปหนีบกระดาษกับกระดานควรมีไว้อย่างน้อย 4 ตัวเพื่อยึดมุม 
     กระดาษเคลื่อน         13 

รูปที่ 1.15 ตัวอย่างกระดาษปรุ๊ฟสร้างแบบและกระดาษคุณภาพสูง ที่ใช้ในการวาดเส้น    13 

รูปที่ 1.16 ตัวอย่างยางลบที่มีเนื้ออ่อนนุ่ม ที่เหมาะสำหรับลบลายเส้นดินสอเมื่อ 
     ไม่ต้องการ          14 

รูปที่ 1.17 ดินสอ EE ที่เหมาะสำหรับการฝึกวาดเส้นและการแรเงาน้ำหนักใน 
     การวาดภาพ          14 

รูปที่ 1.18 ตัวอย่างปากกาหมึกแห้งและแบบน้ำหมึก ที่นิยมใช้กันสำหรับวาดภาพ 

    ด้วยลายเส้น          14 

รูปที่ 1.19 ตัวอย่างแสดงสีไม้ที่มีความหลากหลายความอ่อนแก่และเฉดสี เหมาะสำหรับ 
             งานฝึกเบื้องต้น          15 

รูปที่ 1.20 ปากกาเมจิกสีแบบสองหัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวาด 
     ภาพแล้ว          15 

รูปที่ 1.21 มีด เอาไว้สำหรับแบ่งกระดาษ เหลาดินสอ หากไม่สะดวกสามารถใช้ 
     กบเหลาได้          15 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ 1.22 เริ่มจากการลากเส้นตามทางขวางเพื่อให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยม     16 

รูปที่ 1.23 เมื่อได้กรอบช่องสี่เหลี่ยมตามทางขวางแล้ว ให้แบ่งช่องกรอบสี่เหลี่ยม 
              ออกเป็นทั้งหมด 7 ช่อง ในขนาดที่เท่ากัน      16 

รูปที่ 1.24 หากการแบ่งช่องเกิดปัญหาไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ก็สามารถขยายปรับ 
     แต่งลดหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม      16 

รูปที่ 1.25 เริ่มจากช่องซ้ายหรือขวาสุดของช่องทั้ง 7 ลงน้ำหนักมืออย่างสม่ำเสมอ  
    ไม่มุ่งเน้นกดน้ำหนัก ปล่อยจังหวะขึ้นลงอย่างอิสระ มือจับดินสอให้ผ่อน 
             คลาย อย่างเกร็งมือ         17 

รูปที่ 1.26 จากซอ่งทา้ยสดุลงนำ้หนกัมอืใหเ้ทา่กนั ไลเ่รยีงไปตามกรอบชอ่งทีไ่ดแ้บง่เอาไว ้  17 

รูปที่ 1.27 หากเร่งน้ำหนักมือต่างกันในแต่ละช่องแล้ว จะทำให้ค่าความเข้มของน้ำหนัก 
             แตกต่างกันดังนั้นควรรักษาระดับของการลงน้ำหนักมือให้เท่ากันทุกช่องไป   17 

รูปที่ 1.28 การแรเงาลงน้ำหนักมือจะสิ้นสุดเมื่อถึงช่องที่ 6 ปล่อยให้ช่องสุดท้ายเป็น 
    พื้นโล่งแทนค่าน้ำหนักสว่างสุด หากเผลอลงน้ำหนักมือเข้มอ่อนต่างกัน  
    ก็สามารถปรับแต่งให้น้ำหนักเท่ากันได้เช่นเดียวกัน      17 

รูปที่ 1.29 จากนั้นวกกลับมาเริ่มที่ช่องท้ายสดุให้ลงซ้ำโดยให้ค่าน้ำหนักแรเงาเท่ากับ 
    ครั้งแรกที่ลงผ่านไปในรอบแรก        18 

รูปที่ 1.30 รักษาระดับน้ำหนักมือให้ได้ระดับเดียวกัน ไล่เรียงตามช่องอย่างสม่ำเสมอ   18 

รูปที่ 1.32 หลังจากนั้นวกกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งโดยยังคงรักษาน้ำหนักมือเช่นเดิม    18 

รูปที่ 1.33 ลงน้ำหนักแรเงาให้หยุดในช่องที่ 4        19 

รูปที่ 1.34 วกกลับมาทำตามขั้นตอนเดียวกันแต่หยุดในช่องที่ 5     19 

รูปที่ 1.35 ลงน้ำหนักแรเงาให้หยุดในช่องที่ 6       19 

รูปที่ 1.36 ช่องที่ 7 ยังคงลงน้ำหนักเดิม        19 

รูปที่ 1.37 เมื่อครบทั้ง 7 ช่องแล้วให้ตรวจว่ามีค่าน้ำหนักช่องใดต่างออกไป สามารถ 
    ปรับแต่งได้    `      19 

รูปที่ 1.38 เมืื่อปรับแต่งดูความเรียบร้อยแล้ว จะได้ค่าน้ำหนักในการแรเงา ซึ่งค่าความ 
    เข้มขึ้นกับน้ำหนักมือที่ลงไป        19 

รูปที่ 1.39 เริ่มจากการลากเส้นตามทางขวางเพื่อให้เกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยม    20 

รูปที่ 1.40 การตีเส้นกรอบไม่ควรเน้นน้ำหนักมือให้มากนัก อาจทำให้การเกลี่ย 
    น้ำหนักยากขึ้น          20 

รูปที่ 1.41 การลากเส้นตามทางขวางให้มั่นคง หากเส้นบิดเบี้ยวก็สามารถลบแก้ไขได้   20 

รูปที่ 1.42 การฝึกตีกรอบเส้นเพื่อแรเงาน้ำหนัก ให้กำหนดขนาดแต่พอเหมาะไม่เล็ก 
              ไม่ใหญ่ไป          20 

รูปที่ 1.43 เริ่มจากด้านใดก็ได้ของปลายกรอบ ปลายด้านขวาให้ลงน้ำหนักมือ 
              พอประมาณ          21 
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สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ 1.44 น้ำหนักมือพอประมาณขยับทางทางด้านซ้ายมือ โดยประคองน้ำหนัก 
     ให้เท่ากันไว้          21 

รูปที่ 1.45 ใกล้ถึงขอบทางด้านซ้ายให้เว้นระยะเป็นช่วงของแสงสว่าง คล้ายกับแบบ 
     แบ่งช่อง          21 

รูปที่ 1.46 ให้วกกลับไปเริ่มลงไล่น้ำหนักตามแรงกดของรอบแรก อย่างสม่ำเสมอ 
     ไม่ควรรีบลง          21 

รูปที่ 1.47 ไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆ โดยคำนึงถึงแรงกดของมือให้สม่ำเสมอ และใจเย็น 
     ไม่เสียสมาธิ          21 

รูปที่ 1.48 เมื่อเกือบถึงปลายกรอบให้เว้นช่องความกว้างของแสงสว่างตามแบบ 
     การแบ่งช่อง          22 

รูปที่ 1.49 เมื่อได้ทำการเว้นและหยุดแรเงา ได้ค่าน้ำหนัก 3 ระดับ จากนั้นวนกลับ 
     ไปทำใหม่          22 

รูปที่ 1.50 การลงน้ำหนักไล่ความอ่อนแก่ต้องมีความละเอียดหากเร่งไปย่อมส่ง 
     ผลเสียหายได้          22 

รูปที่ 1.51 การเว้นระยะช่องจนครบจากการวกกลับไปทำน้ำหนักปล่อยให้กลมกลืน 
     ให้มาก          22 

รูปที่ 1.52 เมือ่เสรจ็แลว้สามารถปรบัแตง่ใหม้คีวามกลมกลนื จะเพิม่หรอืลดอยา่งใดกไ็ด ้   22 

รูปที่ 1.53 แบบแสงที่ส่องทางเดียวจากมุม บนซ้ายหรือขวา      23 

รูปที่ 1.54 แบบที่แสงส่องเข้าทางเดียวจากมุมบนซ้ายหรือขวาค่อนมาทางด้านหน้า   23 

รูปที่ 1.55 แสดงแบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องเหนือศรีษะ      24 

รูปที่ 1.56 แบบแสงส่องทางเดียวในพื้นที่กลางแจ้ง       24 

รูปที่ 1.57 แบบแสงทีส่อ่งทางเดยีวทีส่อ่งแบบเบาบาง      25 

รูปที่ 1.58 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องทางด้านข้าง      25 

รูปที่ 1.59 แบบแสงที่ส่องทางเดียวที่ส่องเข้าไปในร่ม       26 

รูปที่ 1.60 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงจัดเงาจัดจากมุมด้านบนซ้ายขวา    26 

รูปที่ 1.61 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงจัดเงาจัดจากด้านข้าง       27 

รูปที่ 1.62 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องจัดในอัตราส่วน 1 ส่วน 3     27 

รูปที่ 1.63 แบบที่ส่องแสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงนวล       28 

รูปที่ 1.64 แบบที่แสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเงียบ      28 

รูปที่ 1.65 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเข้มข้นในขอบเขตที่จำกัด    29 

รูปที่ 1.66 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงบรรยากาศ     29 

รูปที่ 1.67 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงจากกองไฟ     30 

รูปที่ 1.68 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงต่ำแบ่งแยกรูปทรง    30 

รูปที่ 1.69 แสดงภาพการเกิดเงาจากแสงที่ส่องมาในด้านต่างๆ ของวัตถุ    31 
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รูปที่ 1.70 ตัวอย่างการเกิดเงาเมื่อแสงถูกกำหนดจากทางด้านบน ความรู้สึกก็เปลี่ยนตาม   32 

รูปที่ 1.71 ตัวอย่างของเงาที่เกิดจากแสงที่ส่องกระทบวัตถุ ไม่สามารถส่องผ่านได้ 
    จึงทำให้เกิดเงาขึ้น สังเกตได้จากความเข้มที่พลาดผ่านผิววัตถุอีกชิ้น 
    ด้านข้างกัน          32 
รูปที่ 1.72 ตัวอย่างการให้น้ำหนักในหุ่นรูปทรงเรขาคณิต      34 

รูปที่ 1.73 ตัวอย่างค่าของน้ำหนักทั้งแบบมีช่องและไม่มีการแบ่งช่อง     34 

รูปที่ 1.74 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักกับรูปร่าง เป็นเพียงการลงรายละเอียดน้ำหนัก 
              ในพื้นที่เฉพาะให้มีความแตกต่างจากน้ำหนักของพื้นผิวที่เราเลือกนำมา 
              สร้างสรรค์           35 

รูปที่ 1.75 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักที่ขาดน้ำหนักเข้ม ทำให้ดูไม่ชัดเจนหนักแน่น    35 

รูปที่ 1.76 ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบกับด้านบนเห็นได้ชัดว่าภาพด้านล่างดูสมบูรณ์ 
              มองแล้วชัดเจนกว่ารูป 1.75 ด้วยเพราะน้ำหนักของวัตถุมีการแบ่งพื้นที่ 
              ความเข้มที่แตกต่างกันออกไปมากกวา่ดา้นบน       36 

รูปที่ 1.77 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนัก ตามค่าของแสงและเงาที่เกิดขึ้นจริง จึงจะ 
              สามารถสื่อแสดงออกมาได้เหมือนกับต้นแบบจริง     36 

รูปที่ 1.78 การให้ค่าน้ำหนักที่อ่อนกว่าความเป็นจริงส่งผลให้ภาพดูไม่โดดเด่นชัดเจน    37 

รูปที่ 1.79 การให้ค่าน้ำหนักตามความเป็นจริงย่อมส่งผลให้ความชัดเจน หรือเมื่อให้ 
              น้ำหนักที่ถูกต้อง          37 

รูปที่ 1.80  เส้นสามารถให้ค่าน้ำหนักได้โดยการสานไขว้กันไปมา ส่วนที่ตัดกันจะทำ 
      ให้เกิดความเข้ม          38 

รูปที่ 1.81  ตวัอยา่งของการใหค้า่นำ้หนกัเพยีง 3 ระดบั ดแูลว้ไมห่นกัแนน่ และโลง่เบา     38 

รูปที่ 1.82  การให้ค่าน้ำหนักมากกว่า 3 ระดับ ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมาก 
               กว่าภาพที่ 1.81          39 

รูปที่ 1.83 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักในวัตุที่มีค่าความเข้มของสีที่ต่างกัน พื้นผิวที่ 
     ต่างกัน ย่อมให้น้ำหนักที่ต่างกัน       39 

รปูที ่1.84 ปญัหาในการใหค้า่นำ้หนกัจะปรากฏใหเ้หน็ทนัททีีล่งระดบัซึง่ไมม่ ี
    ความแตกตา่งกนั         40 

รูปที่ 1.85 การให้ค่าน้ำหนักในขอบเขตของพื้นที่ย่อมปรากฏความชัดเจนกว่า 
     การลงน้ำหนักแบบเสมอกัน        40 

รูปที่ 1.86 ตวัอยา่งขัน้ตอนในการวาดภาพคน โดยกำหนดขอบเขตของนำ้หนกัใหช้ดัเจน   41 

รูปที่ 1.87 ภาพสำเร็จในการให้ค่าน้ำนักที่ได้แบ่งพื้นที่เอาไว้แล้ว จึงลงน้ำหนักต่างกัน 
              มากกว่า 3 ระดับ          41 

รูปที่1.88 ตัวอย่างการให้น้ำหนักแบบที่เหมาะสมกับงานภาพร่างมากกว่านำไปใช้จริง    42 
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รูปที่ 1.89 ตัวอย่างการเลือกค่าน้ำหนักที่มีระดับมากกว่า 3 ระดับย่อมทำให้ภาพ 

     เกิดเป็นมวลของรูปทรง         42 

รูปที่ 2.1 ลากเส้นตั้งจากบนลงล่าง        53 

รูปที่ 2.2 ลากเส้นขวางส่วนฐาน         53 

รูปที่ 2.3 กำหนดจุดความสูงลากทะแยง       53 

รูปที่ 2.4 เส้นทะแยง 2 ฝั่ง ตามขนาด       53 

รูปที่ 2.5 ตรงบริเวณจุดตัดของเส้นทะแยงของบริเวญเส้นด้านล่าง ให้ลาก 
            เส้นทะแยงเพิ่ม         54 

รูปที่ 2.6 ลากเส้นทะแยงทั้ง 2 ฝั่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ เส้นทะแยงขึ้นกับขนาด 
            และความสูงของชิ้นงาน        54 

รูปที่ 2.7 เมื่อร่างโครงสร้างแล้วเสร็จจะได้รูปทรงสามเหลี่ยม ที่พร้อมจะลงน้ำหนัก 
            แรเงา           54 

รูปที่ 2.8 ด้านที่ไม่โดนแสงให้ลงน้ำหนัก       55 

รูปที่ 2.9 ลงน้ำหนักให้ทั่ว         55 

รูปที่ 2.10 เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย       55 

รูปที่ 2.11 เน้นแต่งน้ำหนักตามจริง       55 

รูปที่ 2.12 ไล่น้ำหนักให้สมจริงตามที่เห็น       55 

รูปที่ 2.13 เน้นขอบส่วนเงาเข้ม        55 

รูปที่ 2.14 ไล่น้ำหนักของเงากระจายออกมา      56 

รูปที่ 2.15 เก็บน้ำหนักเงาให้เรียบร้อย       56 

รูปที่ 2.16 ภาพสำเร็จของรูปทรงสามเหลี่ยม      56 

รูปที่ 2.17 ลากเส้นตั้งตามขนาดที่ต้องการ       57 

รูปที่ 2.18 ลากเส้นขวางส่วนล่างผ่านเส้นตั้ง      57 

รูปที่ 2.19 ลากเส้นทะแยงมาบรรจบที่จุดตัดเส้นตั้งกับเส้นขวาง    58 

รูปที่ 2.20 ที่ปลายของจุดเส้นทะแยงให้ลากเส้นตั้งอีกเส้นหนึ่งให้ขนากับเส้นตั้ง 
              เส้นแรก         58 

รูปที่ 2.21 ด้านบนของเส้นตั้งบนจุดของเส้นทะแยงลากขนานกับเส้นทะแยง 
              เส้นล่าง          58 

รูปที่ 2.22 อีกด้านหนึ่งให้ใช้วิธีเดียวกับด้านซ้าย โดยคำนึงถึงเส้นขนาน หากเส้น 
             ดังกล่าวไม่ขนานกันจะทำให้บูดเปี้ยว      58 

รูปที่ 2.23 เมื่อลากเส้นครบจะได้ดังภาพ       58 

รูปที่ 2.24 เพิ่มเส้นขนานด้านบนอีกหนึ่งเส้น      58 

รูปที่ 2.25 ลากเส้นขนานไปอีกด้านหนึ่ง       59 

รูปที่ 2.26 เมื่อทำครบทุกด้านจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยม      59 
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รูปที่ 2.27 ลงน้ำหนักในส่วนที่ไม่โดนแสง        59 

รูปที่ 2.28 ลงน้ำหนักมือให้ทั่วถึงไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน เพราะต้องไล่น้ำหนัก  

     ตามความอ่อนเข้มกับอีกด้านหนึ่ง       59 

รูปที่ 2.29 ลงน้ำหนักคล้ายกับอีกด้านหนึ่ง        59 

รูปที่ 2.30 ลงให้ทั่วทั้งด้านในน้ำหนักที่เท่ากัน ไม่ลงน้ำหนักเข้มมาก     59 

รูปที่ 2.31 ลงน้ำหนักเพิ่มอีกด้านที่ไม่โดนแสงให้เข้มกว่าอีกด้านที่ลงน้ำหนักเอาไว้ 
              เท่ากันเมื่อคร้ังแรก         60 

รูปที่ 2.32 เน้นเส้นเงาเข้มของรูปทรงพร้อมกับให้น้ำหนักเงา      60 

รูปที่ 2.33 เมื่อลงน้ำหนักเงาจนแล้วเสร็จจะได้ภาพรูปทรงสี่เหลี่ยม     60 

รูปที่ 2.34 ลากเส้นตั้งแกนกลางหนึ่งเส้น        61 

รูปที่ 2.35 ลากเส้นขวางตัดเส้นตั้ง         61 

รูปที่ 2.36 ด้านบนลากเส้นขวางอีกเส้น        62 

รูปที่ 2.37 บริเวณเส้นตัดกันให้ร่างวงรี        62 

รูปที่ 2.38 ขอบปลายของวงรีลากเส้นตั้ง        62 

รูปที่ 2.39 ลากเส้นตั้งทางด้านขวาจดที่เส้นขวาง       62 

รูปที่ 2.40 ปลายเส้นตั้งลากเป็นเส้นโค้ง        62 

รูปที่ 2.41 เส้นโค้งบรรจบกับปลายเส้นตั้งอีกจุดด้านขวา      62 

รูปที่ 2.42 ลงน้ำหนักโดยรวมจากด้านบนหรือด้านล่างตามความถนัด     63 

รูปที่ 2.43 น้ำหนักที่ลงให้เว้นด้านขอบเป็นช่องว่าง ไม่เต็มพื้นที่ทางด้านข้าง    63 

รูปที่ 2.44 เกลี่ยน้ำหนักไปตามพื้นที่ว่าง        63 

รูปที่ 2.45 น้ำหนักยังคงความสม่ำเสมอ        63 

รูปที่ 2.46 ปลายขอบอีกด้านหนึ่งให้เว้นเป็นจุดแสงส่องที่ใหญ่กว่าฝั่งขวา    63 

รูปที่ 2.47 วกกลับมาเพิ่มน้ำหนักอีกระดับหนึ่งให้ไล่ค่าความอ่อนแก่ในตัวรูป 
              ทรงอย่างละเอียดไม่เร่งน้ำหนัก        63 

รูปที่ 2.48 ไล่น้ำหนักอ่อนแก่ตามสภาพที่ถูกแสงส่องกระทบโดยคำนึงถึงความเป็น 
              น้ำหนักเข้มในส่วนที่ไม่โดนแสงและน้ำหนักอ่อนในส่วนที่โดนแสงน้อย 
              ตามลำดับ          64 

รูปที่ 2.49 บริเวณขอบปลายด้านที่ไม่โดนแสง เว้นเอาไว้เพื่อแสดงถึง ไฮไลท์ ของแสง 
              กระทบจากพื้นสะท้อนเข้าสู่วัตถุรูปทรงกระบอกจึงจะทำให้ภาพสมบูรณ์ 
              ถูกต้อง          64 

รูปที่ 2.50 เมื่อเพิ่มน้ำหนักอ่อนแก่ตามความโค้งของระนาบที่รับแสงแล้วให้เน้นเส้น 
              และตรวจสอบความละเอียดอีกครั้งของการไล่เกลี่ยน้ำหนักแสงเงา ก่อนที่ 
              จะลงเงากระทบบนพื้นต่อไป        64 
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รูปที่ 2.51 เมื่อแล้วเสร็จจึงจะได้ภาพของรูปทรงกระบอกตามที่ต้องการ    64 

รูปที่ 2.52 ลากเส้นตั้งหนึ่งเส้น         65 

รูปที่ 2.53 ลากเส้นขวางตัดเส้นตั้งด้านล่าง        65 

รูปที่ 2.54 ที่ส่วนปลายบนของเส้นตั้ง ขีดลากเป็นเส้นทะแยงลงมาบรรจบกับเส้นนอน 
              ที่ลากขวาง          66 

รูปที่ 2.55 ด้านข้างขวามือใช้วิธีการเดียวกัน กับทางด้านซ้าย โดยคำนึงถึงความกว้าง 
              ของเส้นทะแยงให้อยู่ในรูปร่างของความเป็นจริงสมส่วนกับขนาดของเส้นตั้ง   66   

รูปที่ 2.56 จุดบรรจบเส้นทะแยงกับเส้นขวางนอน ให้ทำเป็นเส้นรูปครึ่งวงกลม    66 

รูปที่ 2.57 เส้นวงโค้งคึ่งวงกลมนั้นลากจากจุดตัดอีกด้านหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยดู 
              ความโค้งขององศาเป็นหลักเพื่อความสมบูรณ์สวยงามของวงโค้ง     66 

รูปที่ 2.58 เมื่อได้โครงสร้างของรูปทรงกรวยสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นให้ลงน้ำหนัก 
              แรเงา          67 

รูปที่ 2.59 การลงน้ำหนักให้เว้นตำแหน่งของแสงไฮไลท์ (แสงสะท้อนสว่างจ้า)  
              เป็นเส้นขนาดเล็ก เช่นเดียวกับทรงกระบอกที่ผ่านมา ต้องคำนึงถึงการ 
              เกลี่ยน้ำหนักมือให้เท่ากันเสมอ        67 

รูปที่ 2.60 การลงน้ำหนักค่อยๆ ไล่เกลี่ยไปตามขอบเขตของพื้นที่ทรงกรวยโดยให้ 
              ส่วนฐานที่มีความกว้างและส่วนปลายที่สอบและแคบ ตามรูปทรง    67 

รูปที่ 2.61 ส่วนที่ถูกแสงส่องกระทบของรูปทรงให้เว้นพื้นที่สีขาวของน้ำหนักสว่าง 
    สุดเอาไว้เสมอ          67 

รูปที่ 2.62 เมื่อทำการลงน้ำหนักจนครบเต็มพื้นที่รูปทรงกวยในรอบแรกแล้ว ให้ตรวจ 
              ทานเรื่องน้ำหนักที่ไม่ละเอียด ก็เกลี่ยให้กลืนกันให้ได้มากที่สุด    68 

รูปที่ 2.63 การไล่เกลี่ยน้ำหนักใช้วิธีการเดิมของการแรเงา คือค่อยๆ ขยับประคอง 
              น้ำหนักมือให้สม่ำเสมออย่างเน้นลงน้ำหนักมือในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   68 

รูปที่ 2.64 เมื่อแล้วเสร็จจากการให้น้ำหนักกับรูปทรงกรวยแล้ว จึงขยับลงมาทำ 
              เงาตกกระทบของรูปทรงตามการไล่ค่าน้ำหนักอ่อนแก่     68 

รูปที่ 2.65 เมื่อทำการตกแต่งเก็บรายละเอียดจนครบสมบูรณ์แล้วก็จะได้รูปทรงกรวย 
              ตามอย่างที่เห็นในภาพ         68 

รูปที่ 2.66 ลากเส้นตั้งหนึ่งเส้น         69 

รูปที่ 2.67 ลากเส้นขวางกึ่งกลางเส้นตั้ง        69 

รูปที่ 2.68 คำนวนขนาดที่ต้องการเพื่อลากเส้นให้ได้รูปร่างสี่เหลี่ยม     70 

รูปที่ 2.69 ลากเส้นทางด้านบนต่อจากด้านข้าง       70 

รูปที่ 2.70 ลากจากด้านบนลงด้านล่าง        70 

รูปที่ 2.71 จากด้านข้างบรรจบกับเส้นตั้งจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม     70 

รูปที่ 2.72 จากด้านบนให้ลากเป็นวงโค้ง        70 
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รูปที่ 2.73 เส้นโค้งครึ่งวงกลมจากบนลงล่าง       70 

รูปที่ 2.74 อีกฝั่งด้านขวาก็ให้ทำในลักษณะเดียวกัน       71 

รูปที่ 2.75 เมื่อแล้วเสร็จจะได้รูปร่างวงกลม        71 

รูปที่ 2.76 ปรับแต่งวงกลมให้ได้ตามลักษณะที่ควรจะเป็น      71 

รูปที่ 2.77 การปรับแต่งค่อยๆ วนวงโค้งเพื่อเช็คเส้นให้ได้ตามที่ต้องการ    71 

รูปที่ 2.78 ลากเส้นวนไปเพื่อให้ได้ทรงกลมที่กลมที่สุดในการร่างภาพครั้งนี้    71 

รูปที่ 2.79 เมื่อมั่นใจในการร่างภาพวนไปมาได้วงกลมแล้ว จึงเน้นเส้นให้เข้ม    71 

รูปที่ 2.80 เมื่อเน้นเส้นเข้มแล้วเสร็จ จะได้วงกลมตามรูปตัวอย่าง     72 

รูปที่ 2.81 ลงน้ำหนักมือให้สม่ำเสมอ        72 

รูปที่ 2.82 เว้นส่วนที่โดนแสงและส่วนไฮไลน์ ที่นิยมกันในรูปทรงโค้ง     72 

รูปที่ 2.83 บังคับข้อมือให้แรเงาให้ได้แบบพระจันทร์เสี้ยว      72 

รูปที่ 2.84 เน้นน้ำหนักให้ได้ตามความเป็นจริงแล้วจึงใส่เงาตกกระทบ     72 

รูปที่ 2.85 ปรับแต่งเกลี่ยน้ำหนักจนแล้วเสร็จ จึงได้ภาพทรงกลม     72 

รูปที่ 2.86 หาจุดกึ่งกลางของภาพ         73 

รูปที่ 2.87 ลากเส้นขวางผ่านจุดกึ่งกลาง        73 

รูปที่ 2.88 เริ่มต้นที่รูปทรงสามเหลี่ยม จากเส้นทะแยง      73 

รูปที่ 2.89 เส้นทะแยงด้านล่างอีกเส้น        73 

รูปที่ 2.90 บรรจบกับเส้นตั้ง         74 

รูปที่ 2.91 ฝั่งทางด้านขวาก็ให้ทำตามอย่างเดียวกัน       74 

รูปที่ 2.92 เมื่อแล้วเสร็จจะได้รูปทรงสามเหลี่ยม       74 

รูปที่ 2.93 วนข้อมือเป็นรูปวงกลมด้วยน้ำหนักเส้นที่เบา วนไปให้ได้ตามวงโค้ง    74 

รูปที่ 2.94 ปรับแต่งวงกลมจนแล้วเสร็จ        74 

รูปที่ 2.95 ขยับออกไปให้ลากเส้นขวาง        74 

รูปที่ 2.96 ที่ปลายเส้นขวางลากเส้นตั้ง        75 

รูปที่ 2.97 ลากทั้ง 2 ฝั่งจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม       75 

รูปที่ 2.98 ที่มุมปลายสุดให้ทำเป็นเส้นวงรี        75 

รูปที่ 2.99 เส้นวงรีที่ลากทั้งหมดจะได้รูปทรงกระบอก      75 

รูปที่ 2.100 รูปทรงสี่เหลี่ยม ให้ลากเส้นทะแยงด้านบน      75 

รูปที่ 2.101 จากนั้นที่ปลายเส้นให้ลากเส้นทะแยงลงด้านล่าง      75 

รูปที่ 2.102 ที่มุมปลายเส้นด้านล่างให้ลากเส้นทะแยงขนานกับเส้นที่ลากมาก่อนหน้า   76 

รูปที่ 2.103 เมื่อลากเส้นจากปลายครบทั้งหมดจะได้รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด    76 

รูปที่ 2.104 ที่ปลายมุมให้ลากเส้นตั้งลงมา        76 

รูปที่ 2.105 การลากเส้นตั้งต้องขนานกัน        76 

รูปที่ 2.106 ลากจุดที่ปลายของเส้นตั้งให้เป็นเส้นทะแยง      76 
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รูปที่ 2.107 เส้นทะแยงต้องคำนึงถึงความขนานกันของเส้นทุกเส้น     76 

รูปที่ 2.108 เมื่อลากเส้นมุมบรรจบกันแล้วจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยม     77 

รูปที่ 2.109 รูปทรงกรวย ให้ลากเส้นตั้งตามความสูงของขนาดหรือที่ต้องการ    77 

รูปที่ 2.110 ที่ปลายสุดของเส้นตั้งให้ลากเป็นเส้นทะแยงตามความกว้าง    77 

รูปที่ 2.111 เมื่อลากเส้นแล้วไปบรรจบกัยเส้นรูปทรงอื่น อาจลากผ่านหรือไม่ก็ได้   77 

รูปที่ 2.112 ทางด้านขวาให้ลากเส้นทะแยงลงมาจนสุดเส้นที่ต้องการตามขนาดของ 
               ทรงกรวย          77 

รูปที่ 2.113 ที่ด้านปลายทางขวาให้ทำเป็นเส้นโค้ง อาจจะใช้วิธีลากผ่านวัตถุเพื่อไป 
               บรรจบกันของเส้นอีกฝั่งก็ได้        77 

รูปที่ 2.114 ภายหลังจากการร่างภาพโครงสร้างรูปทรงโดยรวมทั้งหมดแล้วให้ตรวจ 
                เช็คความเรียบร้อยก่อนลงน้ำหนักแรเงา     78 

รูปที่ 2.115 ให้ลงน้ำหนักมือในรูปทรงทั้งหมดโดยรักษาระดับให้สม่ำเสมออย่าให้ 
                เข้มไป อ่อนไป ในบางรูปทรง        78 

รูปที่ 2.116 กรณีที่รูปทรงเป็นทรงกลมให้ระวังเรื่องของการเว้นแสงสะท้อน 
               หรือไฮไลท์เสมอ         78 

รูปที่ 2.117 การลงน้ำหนักควรตรวจสอบให้ละเอียดในเรื่องการแรเงาออกนอก 
               ขอบเขตให้ดี          78 

รูปที่ 2.118 หากแรเงาแล้วเกิดการเลยออกนอกบริเวณรูปทรงไปจะทำให้อีกพื้นที่ 
                หนึ่งจะมีความเข้มเกิดขึ้นทันที        78 

รูปที่ 2.119 เมื่อลงน้ำหนักมือที่เท่ากันทั้งหมดรูปทรงโดยรวมแล้ว จะได้ภาพ 

                ทิศทางของแสง         78 

รูปที่ 2.120 ลงน้ำหนักรอบต่อไปยังคงต้องรักษาระดับน้ำหนักมือเช่นเคย    79 

รูปที่ 2.121 เกลี่ยให้ละเอียดอย่างละเอียดไม่ต้องเร่งรีบ      79 

รูปที่ 2.122 ภายหลังจากการลงน้ำหนักในรอบนี้แล้ว จะเห็นได้ถึงค่าเปลี่ยนแปลง 
      ของน้ำหนัก          79 

รูปที่ 2.123 การให้น้ำหนักที่ถูกต้องนั้นจะทำให้ได้งานที่สมบูรณ์ละเอียดอย่างเป็น 
                ระบบถูกต้อง         79 

รูปที่ 2.124 หากรีบเร่งในการให้น้ำหนักเร็วเกินไป ย่อมทำให้มีการส่งผลเสียต่อภาพ 

                โดยรวม เสียทั้งเวลาและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์     79 

รูปที่ 2.125 การเก็บรายละเอียดในรอบที่สามนั้นให้เน้นไปยังจุดที่มีความเข้มสุดของ 
                แต่ละรูปทรงให้ได้มากที่สุด        79 

รูปที่ 2.126 สิ่งที่ต่างออกไปจากการเขียนรูปทรงแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่มนั้น จะมีการ 
      ตกกระทบของเงาพาดผ่านไปสู่ระนาบของรูปทรงอีกชิ้นเสมอ    80 
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รูปที่ 2.127 การลงเงาสะท้อนจึงเป็นการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเข้าไปอีกในส่วนของ 
                เงาที่ถูกกระทบ         80 

รูปที่ 2.128 เมื่อแล้วเสร็จให้ลงเงาที่พื้นต่อ        80 

รูปที่ 2.129 เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์        80 

รูปที่ 2.130 ภาพสมบูรณ์ของโครงสร้างรูปทรงและการให้ค่าน้ำหนักแสงเงา 
      ของเรขาคณิต         80 

รูปที่ 3.1    ตวัอยา่งพืน้ผวิของวตัถจุากหุน่นิง่ ขวด แจกนั ชามและเหยอืกนำ้ ใหอ้ารมณ ์

               ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผิวพื้นสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้เป็นอย่างดี    85 

รูปที่ 3.2    ตัวอย่างของพื้นผิวที่ถูกแสงส่องส่วางจัด ทำให้พื้นผิวของวัตถุสว่างจ้า  
               การลงน้ำหนักจึงสามารถแรเงาได้โดยขอบรอบนอกแทน     86 

รูปที่ 3.3    ตัวอย่างชนิดเดียวกันแต่ลดอัตราส่วนของแสงส่องสว่างลง ทำใหเเกิด 
               พื้นผิวที่ขรุขระอย่างชัดเจน น้ำหนักถูกลงเกลี่ยกันอย่างหลายระดับ 
               ต่างจาก รูปที่ 3.2 ทำให้พื้นผิวสื่อถึงการมองเห็นแตกต่างกันออกไป   86 

รูปที่ 3.4    ตัวอย่างของการแสดงพื้นผิวที่ให้รับรู้ได้ถึงผิวสัมผัสซึ่งสามารถทำให้เกิด 
               ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะน้ำหนักสีของวัตถุ     87 

รูปที่ 3.5    ตัวอย่างกล่องกับหุ่นทรงกลม แสดงพื้นผิวที่แตกต่างกัน จึงทำให้ค่า 
               น้ำหนักมีความแตกต่างกันอย่างเห็นไ้ชัด       87 

รูปที่ 3.6    ตัวอย่างของผิวพื้นวัตถุ ตามรูปทรงต่างๆ เมื่อถูกแสงส่องการให้น้ำหนัก 
               กับผิวพื้นจึงสัมพันธ์กัน        88 

รูปที่ 3.7    ตัวอย่างผิวพื้นวัตถุประเภทหิน        88 

รูปที่ 3.8    ตัวอย่างที่มีการลงน้ำหนักให้เข้มโดยส่วนใหญ่แล้วผิวด้านนั้นมักจะเกลี่ย 
               น้ำหนักไม่เข้มสุด แต่ที่เข้มสุดในภาพนี้เป็นส่วนของพื้นที่ไม่โดนแสงส่อง 
               ถึงและรวมกับเงาที่ตกกระทบ จึงทำให้มีน้ำหนักที่เข้มเป็นตัวแปรเพิ่ม 
               ขึ้นมาอีก          89 

รูปที่ 3.9    ตัวอย่างของแจกันที่มีผิวด้าน จะไม่มีการสะท้อนหรือน้ำหนักที่เข้มสุด  
               แต่จะเป็นในรูปแบบของการเกลี่ยไล่น้ำหนักสม่ำเสมอแทน    90 

รูปที่ 3.10  อีกหนึ่งตัวอย่างของการแลน้ำหนักพื้นผิวด้าน      90 

รูปที่ 3.11  วัตถุที่มีพื้นผิวด้านอีกตัวอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะปรากฏน้ำหนัก 
               ที่เข้มสุดในภาพก็จริง แต่ที่เห็นนั้นเกิดมาจากแสงที่ส่องไม่ถึง จึงทำให้ 
               มีความเข้มสุด ส่วนภาพรวมของการลงน้ำหนักก็ยังคงใช้แบบการเกลี่ย 
               เรียบไล่ระดับแสงเงาตามปรกติ ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1    91 

รูปที่ 3.12  ตัวอย่างจากแก้วทรงสูงผิวด้าน รูปแบบและการให้น้ำหนักจะแตกต่าง 
               จากรูปที่ 3.11 เพราะไม่มีส่วนใดบดบังแสง จึงทำให้ภาพรวมอยู่ในกลุ่ม 
               น้ำหนักแสงเงาระดับเดียวกัน        92 
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รูปที่ 3.13 แสงสะท้อนคือจุดเด่นของการแรเงาที่เป็นผิวมันวาว การให้น้ำหนักจึงมัก 
              ไม่นิยมไล่เกลี่ยน้ำหนักตามอย่างที่เคยเห็นในวัตถุผิวด้าน ดังนั้นวัตถุ 
              ผิวมันวาวจึงมีความจำเป็นต้องดูแบบจากหุ่น หรือจากต้นแบบที่เขียนเสมอ  
              ไม่สามารถคิดขึ้นเองได้         93 

รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการแรเงาน้ำหนักของแจกันที่มีผิวมันวาว สังเกตบริเวณคอแจกันจะ 
              แสดงถึงการสะท้อนของพื้นผิวต่อพื้นผิว จะเว้นขาวต่อเมื่อเป็นแสงไฮไลท์ 
              สว่างสุดเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปทรงและสีของภาชนะที่ใช้เป็นต้นแบบ   94 

รูปที่ 3.15 ตัวอย่างการแสดงถึงค่าน้ำหนักของวัตถุที่มีพื้นผิวมันวาวแต่มีค่าของสี 
              แตกต่างกัน จึงทำให้มองเห็นค่าของน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน แสงไฮไลท์  
              มักจะเป็นจุดเล็กๆ ตามผิวพื้นของหุ่น และน้ำหนักที่เข้มมักจะปรากฏอยู่ที่ 
              ส่วนขอบของวัตถุเกือบทั้งหมด        95 

รูปที่ 3.16 ตัวอย่างเชิงเทียนแบบที่มีผิวมันวาว น้ำหนักสว่างสุดเป็นผลจากการสะท้อน 
              แสงของพื้นผิวมัมวาวในตัวของหุ่นเอง ทำให้มีน้ำหนักเข้มอ่อนต่างกัน  
              ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนที่เป็นแสงไฮไลท์จะไม่โดดเด่นเหมือนกับแจก้น  
              ซึ่งเป็นเพราะส่วนฐานขนาดใหญ่จึงมีพื้นที่ในการสะท้อนจากส่วนบน 
              มากกว่าปรกติ          96 

รูปที่ 3.17 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ส่วนที่เข้มมักจะปรากฏฏอยู่โดยรอบของ 
              วัตถุเสมอ และบริเวณพื้นที่ตรงส่วนกลางซึ่งเกิดจากการสะท้อนของ 
              วัตถุรอบๆ ของก๊อกน้ำ         97 

รูปที่ 3.18 ตัวอย่างของพื้นผิวมันวาว ประเภทช้อน ซ้อมและมีด     98 

รูปที่ 3.19 ตัวอย่างของการเปรียบเทียบวัตถุมันวาวจากคลิปหนีบกระดาษ  
              แบบสแตรนเลท และแบบเคลือบผิวมันวาวดำ จะเห็นได้ว่าตัวอย่าง 
              ทั้งหมดจะมีการเว้นแสงสว่างไฮไลท์ ถึงแม้ว่าจะมีค่าของความเข้มของสีพื้น 
              ผวิทีแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ผวิมนัวาวจงึจำเปน็ตอ้งมกีารเวน้สว่นทีข่าวทีส่ดุเสมอ  
              ถึงจะสื่อถึงความเป็นวัตถุมันวาว       98 

รูปที่ 3.20 ตัวอย่างแจกันแก้วแบบผิวโปร่งใส สังเกตถึงการเน้นน้ำหนักเข้มจะอยู่ชิด 
              ติดกับส่วนที่สว่างสุดเสมอของภาชนะที่เป็นผิวโปร่งใส     99 

รูปที่ 3.21 ตวัอยา่งในกรณทีีใ่หน้ำ้หนกับนฉากหลงัตอ่พืน้ผวิโปรง่ใส จงึจำเปน็ตอ้งลงนำ้ 
              หนกัของพืน้หลงัในสว่นขอบเขตของแกว้ หากไมใ่สพ่ืน้ฉากหลงัการแรเงากจ็ะ 
              เปลี่ยนเป็นการปล่อยพื้นขวาทั่วหมด เหมือนกับบริเวณส่วนฐานของแก้ว 100 

รูปที่ 3.22 ตวัอยา่งของการลงนำ้หนกัทีต่า่งจากการปลอ่ยพืน้ขาวอยา่งเดยีว กส็ามารถ 
               ทำได้เช่นเดียวกัน ขึ้นกับความต้องการของผู้เขียนจะนำเสนอไปในทาง 
     รูปแบบใด         101 
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รูปที่ 3.23 ตวัอยา่งการลงนำ้หนกับนฉากหลงั ทำใหเ้หน็ถงึการเวน้ขาวสว่นไฮไลทอ์ยา่ง 
              ชดัเจน โดยตวัภาชนะไดแ้สดงถงึการหกัเหของแสงทำใหเ้กดิมมุมองทีต่า่งกนั 
              ออกไปของพืน้และฉากหลงัซึง่ไมเ่ทา่กนั เปน็ผลจากการทีเ่ขยีนตามแบบทีเ่หน็ 
              จากหุ่นจริง        102 

รูปที่ 4.1 ตัวอย่างของหุ่นนิ่งที่ลงแสงเงาถูกต้องตามหลักที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติกันมา  
   จากพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 109 

รูปที่ 4.2 ตวัอยา่งงานวาดเสน้ของการแสดงพืน้ผวิของวตัถทุีแ่ตกตา่งกนัตามธรรมชาต ิ
            ของรูปทรงผลิตภัณฑ์ ทั้งในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทำขึ้น  110 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างหุ่นนิ่งรูปผลไม้       111 

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการขึ้นโครงสร้างและแรเงาของผลไม้ทรงกลมอีกรูปแบบหนึ่ง  112 

รูปที่ 4.5 ตวัอยา่งของผลไมท้ีร่ปูทรงกลมยดืสงูทำใหค้า่นำ้หนกัตา่งออกไปจากทรงกลม 113  

รูปที่ 4.6 ตวัอยา่งการแสดงรปูทรงกลมปรา้นทีม่ผีวินนูในตวั ตา่งจากทรงกลมทีผ่า่นมา 114 

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างโครงสร้างหุ่นนิ่งของทรงกระบอก จากประเภทกาใส่น้ำแบบผิวด้าน 115 

รูปที่ 4.8 ตัวอย่างโครงสร้าง และตัวอย่างการลงน้ำหนักแสงเงา ในสถานการณ์ที่แสง 
            ส่องสว่างแบบสว่างจ้ากว่าปรกติที่ควรจะเป็น    116 

รูปที่ 4.9 ตัวอย่างกาน้ำชาแบบผิวด้าน มีลวดลายประดับ    117 

รูปที่ 4.10 ตัวอย่างค่าน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับสี ไม่เกี่ยวกับแสงที่ส่องสว่าง  118 

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการร่างโครงสร้างหม้อไฟ ผิวมันวาวสแตนเลส   119 

รูปที่ 4.12 ตวัอยา่งการรา่งโครงสรา้งและลงแสงเงานำ้หนกัหมอ้ไฟ ผวิมนัวาวสแตนเลส 120 

รูปที่ 4.13 ตัวอย่างการร่างโครงสร้างของหม้อและฝา พื้นผิวมันวาวสแตนเลส  121 

รูปที่ 4.14 ตัวอย่างการร่างโครงสร้าง การแรเงา ของหม้อและฝา พื้นผิวมันวาว 
             สแตนเลส         122 

รูปที่ 4.15 ตัวอย่างแก้วมีหูจับ โครงสร้างทรงกระบอกที่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
              มากที่สุด        123 

รูปที่ 4.16 ตัวอย่างการร่างภาพแก้วแบบมีหูจับและการแรเงา ในโครงสร้างของ 
     ทรงกระบอก        124 

รูปที่ 4.17 ตัวอย่างการเขียนวัตถุโปร่งใส ของหุ่นนิ่งประเภทแก้ว   125 

รูปที่ 4.18 ตัวอย่างภาพร่างของแก้วทรงสูง      126 

รูปที่ 4.19 ตัวอย่างการลงน้ำหนักคลุมโดยรวมเพื่อกำหนดบริเวณของแสงเงา  127 

รูปที่ 4.20 ตัวอย่างการเพิ่มน้ำหนักตามความเป็นจริงของหุ่น และการลงฉากหลัง 128 

รูปที่ 4.21 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวม      129 

รูปที่ 4.22 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวมและการแรเงาน้ำหนักของพื้นผิววัตถุ  130 

รูปที่ 4.23 ตัวอย่างการเขียนภาพรวมหุ่นนิ่ง โครงสร้างและการกำหนดบริเวณแสงเงา 131 
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รูปที่ 4.24 ตัวอย่างการร่างหุ่นนิ่งและการลงน้ำหนักของภาพรวมก่อนลงน้ำหนัก 
     เข้มอีกครั้ง        132 

รูปที่ 4.25 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวม      133 

รูปที่ 4.26 ตัวอย่างการลงน้ำหนักแสงเงาที่แสดงถึงผิวพื้นของหุ่นนิ่งที่แตกต่างกัน 134 

รูปที่ 4.27 ตัวอย่างการเขียนภาพรวมของหุ่นนิ่ง ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษา  135 

รูปที่ 4.28 ตัวอย่างแบบการเขียนหุ่นนิ่งวัตถุต่างพร้อมกับการให้น้ำหนักแสงเงา  136 

รูปที่ 5.1   ตวัอยา่งของการวาดภาพโดยใชท้ศันวีทิยาเขา้ชว่ย ทำใหม้มีติมิากกวา่ปรกต ิ 143 

รูปที่ 5.2   แสดงตัวอย่างของหลักสำคัญในการศึกษาภาพแบบทัศนีวิทยา  144 

รูปที่ 5.3   ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดของการศึกษาหลักทัศนียภาพแบบจุดเดียว 145 

รูปที่ 5.4   ตัวอย่างในการวาดภาพผลิตภัณฑ์แบบทัศนีวิทยาจุดเดียว   146 

รูปที่ 5.5   ภาพตัวอย่างแสดงการเขียนหลักทัศนีวิทยาแบบ 2 จุด   147 

รูปที่ 5.6   ตัวอย่างการเขียนเฟอร์นิเจอร์ตามหลักทัศนีวิทยา แบบ 2 จุด  148 

รูปที่ 5.7   ตัวอย่างการเขียนตามหลักทัศนีวิทยาแบบ 2 จุด ในรูปแบบสิ่งของที่ 
     แตกต่างกัน        148 

รูปที่ 5.8   ตัวอย่างของการแสดงหลักทัศนีวิทยาแบบ 3 จุด    149 

รูปที่ 5.9   ตัวอย่างการนำเอาหลักทัศนีวิทยาแบบ 3 จุด ไปใช้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงาน 
     สิ่งก่อสร้าง        150 

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างการเขียนเก้าอี้โดยใช้หลักทัศนีวิทยา แบบ 2 จุด   151 

รูปที่ 5.11 ตวัอยา่งการเขยีนแจกนัแบบทศันวีทิยา 2 จดุ โดยอยูใ่นรปูทรงทีแ่ตกตา่งกนั 152 

รูปที่ 5.12 ตัวอย่างงานทัศนีวิทยาแบบ 2 จุด ของเครื่องบดกาแฟ   153 

รูปที่ 5.13 ตัวอย่างการเขียนตะเกรียงตามหลักทัศนีวิทยา แบบ 1 จุด   154 

รูปที่ 5.14 ตัวอย่างการเขียนตามหลักทัศนีวิทยา     155 

รูปที่ 5.15 ภาพแสดงการมองเหน็ตามหลกัทศันวีทิยา ระดบัสายตา สงูและตำ่กวา่สายตา 155 

รูปที่ 5.16 ตัวอย่างการเขียนวงกลมตามหลักการมองเมื่อนำทัศนีวิทยาเข้ามาใช้  156 
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แผนบริหารการสอนประจำวิชา 

รหัสวิชา PD02103 

ชื่อรายวิชา การวาดเส้นพื้นฐาน                                     2 (1-3-3) 

คำอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน ลักษณะพื้นผิวของวัตถุ
ต่างๆ การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล เพื่อใช้ประกอบในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การเขียนรูปร่างรูปทรงอิสระและรูปร่างรูปทรง
เรขาคณิต การเขียนภาพโครงสร้างสัดส่วน แสงเงา ลักษณะผิววัตถุ 
             2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ วตัถทุีม่ผีวิดา้นและผวิมนัวาว วตัถทุีม่คีวามโปรง่ใส บาง
ใส ทบึตนั 
            3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้นแบบทัศนียวิทยาระยะใกล้-ไกล 
ประกอบงานงานออกแบบผลิตภัณฑ์  

เนื้อหา 
หน่วยที่ 1  การวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน                                           4 คาบ 
     การวาดเส้นคืออะไร 
     ความสำคัญของการวาดเส้น 
     วาดเส้นเพื่ออะไร 
     วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น 
     การแรเงา 
     แสง และเงา 
     น้ำหนักในกาารแรเงา 
     การให้น้ำหนัก แสงและเงา 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 

หน่วยที่ 2  การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต                             3 คาบ 
     โครงสร้างสำคัญอย่างไรทำไมจึงจำเป็น 
              การเขียนโครงสร้างสามเหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างสี่เหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
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              การเขียนโครงสร้างทรงกรวย และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างทรงกลม และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างภาพรวมร่างรูปทรงเรขาคณิต และการแรน้ำหนัก 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3                                                             3 คาบ 
หน่วยที่ 3  ลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ       
     พื้นผิวสะท้อนอะไรในการวาดเส้น 
     พื้นผิวด้าน 
              พื้นผิวมันวาว 
              พื้นผิวโปร่งใส 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4                                   3 คาบ             
หน่วยที่ 4  หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
              หุ่นนิ่งพื้นฐานแรกก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ 

              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่ง และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวด้าน และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวมันวาว และการแรน้ำหนัก 
              การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวโปร่งใส และการแรน้ำหนัก 

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5                2 คาบ 
หน่วยที่ 5  การเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล เพื่อใช้ประกอบในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
              การวาดเส้นให้มีมิติ จำเป็นต้องใช้หลักทัศนีวิทยาเข้าช่วย 
              ทัศนียวิทยาหนึ่งจุด 
              ทัศนียวิทยาแบบสองจุด 
              ทัศนียวิทยาแบบสามจุด 

วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. การบรรยายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาค้นคว้าทำรายงานตามหัวข้อเรื่อง 

 3.   การแบ่งกลุ่มอภิปรายในประเด็นร่วมกัน 
 4.   ปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้นประกอบงานงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอน
มาตรฐาน 
 5. นำเสนอผลงานการออกแบบ 
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สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน 
2. สื่อการสอนสำเร็จรูป ได้แก่ CD-ROM / INTERNET 

3. เอกสาร ตำรา งานวิจัย 
4. ตัวอย่างงานวาดเส้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
5. หุ่นเรขาคณิตจำลองต้นแบบ/หุ่นนิ่งผลิตภัณฑ์ 

การวัดและประเมินผล 
 1.การวัดผล 

 1. งานตามใบงาน   40  ส่วน 
  2. สอบกลางภาค    20  ส่วน 
  3. ร่วมอภิปรายประเด็นสำคัญ  10  ส่วน 
  4. เข้าชั้นเรียน    10  ส่วน 
  5. สอบปลายภาค   20  ส่วน 

 2. การประเมินผล 
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ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าร้อยละ

A ดีเยี่ยม 80-100

B+ ดีมาก 75-79

B ดี 70-74

C+ ดีพอใช้ 65-69

C พอใช้ 60-64

D+ อ่อน 55-59

D อ่อนมาก 50-54

F ตก 0-49
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บทนำ 

 ตำราเล่มนี้ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอน 
รายวิชา การวาดเส้นพื้นฐาน 1 รหัสวิชา PD02103 สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยจะเน้นเนื้อหาการร่าง
ภาพผลิตภัณฑ์และการใช้วัสดุอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึง
การใช้สื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่างภาพเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน อีกทั้งเกิดความรวดเร็วในการทำงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และเกิดความแม่นยำขั้นสูง ก่อนที่จะ
พัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ก้าวทันกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน  
 จึงอยากให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจและ
ต้องการฝึกการร่างภาพผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานได้ศึกษา
แนวคิดวิธีการ ขั้นตอนจนสำเร็จเป็นภาพร่างผลิตภัณฑ์สาม
มิติ เป็นแบบร่างอย่างคร่าวๆ โดยใช้หลักคิด “น้อยคือดี
ที่สุด” หมายความว่า ถ้าเราฝึกฝนการร่างภาพทุกขั้นตอน
ตามเนื้อหาของตำราเล่มนี้จะมีความรู้และความเข้าใจจน
สามารถลดทอนเส้น แสง เงา ให้เหลือเพียงไม่กี่เส้นแต่ยัง
คงภาพร่างผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งรูปแบบ 
และโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ประหยัดทั้งเวลาและลดขั้น
ตอนการทำงานดังที่กล่าวไปแล้ว 
 อนึง่คำวา่ “นอ้ย” หมายความวา่ การประหยดัเสน้รา่ง 
ประหยัดพลังงานแต่ยังคงความสมบูรณ์ของภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์ 

ดร.กุลจิต เส็งนา 
มิถุนายน 2560 
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ภาพร่างผลิตภัณฑ์คืออะไร 
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ภาพร่างผลิตภัณฑ์คืออะไร ทำไมต้องภาพร่างผลิตภัณฑ์ 

 จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง
รวมถึงการสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกว่า 20 ปี ทางด้านการ
วาดเส้นในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทำให้อธิบายได้ว่า “ภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนหัวใจหลัก" ก่อนที่จะทำการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ ทำไมจึง
กล่าวเช่นนั้น ลองนึกภาพตามว่า เวลาเราต้องการปลูกต้นไม้ยังต้อง
คอยรดน้ำ เพื่อให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตถ้าต้นไม้ขาดน้ำ ก็คงทำให้
ต้นไม้นั้นแห้งเหี่ยวหรือตายไปในที่สุด ก็คงไม่ต่างอะไรกับภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ ถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์
ต้นแบบออกมาเป็นภาพ 2 มิติและ 3 มิติ ด้วยมือของตัวเองได้แล้ว
ก็ย่อมไม่อาจสามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้เช่นกัน เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนต้องทำ
มาจากหัวใจ ความเข้าใจที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะโดยใช้การ
ทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก อย่างสมดุล 
 เนื่ องจากเราต้องใช้หลักการคำนวณขนาดสัดส่วน
โครงสร้างด้วยการสังเกตผ่านการใช้สมองซีกซ้าย ส่วนการสังเกตรูป
แบบความงามของผลิตภัณฑ์ต้องใช้สมองซีกขวา ดังนั้นความ
สมบูรณ์ในการร่างภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสมดุลสวยงาม จึงต้องอาศัยการเปรียบเทียบของ
สมอง 2 ซีก ผลิตภัณฑ์จึงจะมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
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ภาพร่างผลิตภัณฑ์สำคัญหรือไม่ 
 อย่างที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นว่าภาพร่างผลิตภัณฑ์คือ หัวใจ
หลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉะนั้นถ้าไม่หมั่นฝึกฝนอย่างหนักใน
ส่วนนี้อาจส่งผลให้ผู้ออกแบบประสบปัญหาในขณะที่ต้องการถ่ายทอด
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่านมายังภาพร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนที่
จะไปแสดงภาพขยายรายละเอียดส่วนต่างๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์
ก่อนสู่กระบวนการผลิตต่อไป  
 ขอยกตัวอย่างเพื่อความชัดเจนของความสำคัญภาพร่าง
ผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ที่ เคยสอนนักศึกษาสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาการวาดเส้นพื้นฐาน
ซึ้งมีเนื้อหาที่ต้องการฝึกฝนให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถ
มีทักษะในการร่างภาพผลิตภัณฑ์ได้จากการฝึกฝนและใช้ความพยายาม
อย่างต่อเนื่องจึงจะประสบผลสำเร็จ เห็นได้ชัดว่าถ้านักศึกษาคนไหนไม่
ค่อยเข้าเรียนและไม่ส่งงานตามเวลาที่กำหนด ก็จะไม่สามารถร่างภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้ชำนาญเท่ากับเพื่อนบางคนที่มีทั้งพรสวรรค์และความ
พยายาม หรือบางคนไม่มีพรสรรค์แต่มีความพยามยาม ก็จะสามารถ
ร่างภาพได้อย่างแม่นยำตามลำดับการเรียนรู้ที่ผู้สอนกำหนดไว้ตาม
แผนการสอน 
 ในส่วนนี้จะส่งผลไปยังผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัดจากการเรียนใน
รายวิชาเฉพาะทางด้านการออกแบบขั้นสูง อาจทำให้ผู้เรียนร่างภาพไม่
ได้ หรือถ้าร่างได้ก็จะช้าไม่มีความละเอียด ถ้าเป็นรายวิชาที่ต้องใช้
เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทำให้เกิดความ
ไม่แม่นยำมุมมองของภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้สัดส่วน จนกระทั่งส่งผลระยะ
ยาวจนจบออกไปทำงานทำให้ไม่มีความมั่นใจในการทำงาน จึงอาจไม่มี
โอกาสพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีในอนาคตได้
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ภาพร่างผลิตภัณฑ์เพื่ออะไร มีความจำเป็นแค่ไหน  
เราต้องใช้ภาพร่างผลิตภัณฑ์ตอนไหน 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยพื้นฐานการร่างภาพที่มี
ความแม่นยำ เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงานในระหว่างที่
ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอด
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สมบูรณ์ ตรงตามที่ผู้ออกแบบ
ต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นของผู้
ว่าจ้างเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยม 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังต้องใช้การร่างภาพ
เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะพัฒนาไปยังขั้นตอนซึ่งละเอียดมากขึ้น ทำให้
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสภาพสังคมที่ต้องการความรวดเร็ว ลด
กระบวนการบางอย่างเพื่อประหยัดการใช้พลังงานได้มากขึ้น เราต้องใช้
ภาพร่างผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเขียนแบบ เพื่อการผลิตสู่กระบวนการผลิต
จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ถ้าเราสามารถร่างภาพผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจนตั้งแต่กระบวนการแรกก็จะทำให้ผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด
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วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาพร่างผลิตภัณฑ์ 
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กระดานรอง มีไว้สำหรับรอง
กระดาษ เพื่อให้รองน้ำหนัก
มือที่ วาดภาพลงไปอีกทั้ ง
สามารถปูกระดาษให้เรียบ 
ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
วาดเส้นแต่อย่างใด

คลิปหนีบ มีไว้สำหรับหนีบ
กระดาษให้เรียบเสมอกับ
กระดานรอง เพื่อไม่ให้
เคลื่อนไปมา โดยสามารถ
เลือกขนาดของคลิปได้ตาม
ต้องการ แต่ควรมีไว้หนีบ
กระดาษกับกระดานทั้ง 4 
มุม จึงจะเป็นผลดีต่อการ
เขียนภาพลายเส้น

กระดาษ มีหลายระดับ แรก
เริ่มควรใช้กระดาษปรุ๊ฟหรือ
กระดาษสร้างแบบตัดผ้า ใน
การฝึกเขียน ก่อนที่จะเลือก
ใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูง
ตามลำดับต่อไป

ยางลบ เมื่อเกิดความผิด
พลาดในการร่างเส้นที่ ไม่
ต้องการ ก็สามารถลบออก
แล้วเขียนขึ้นใหม่ได้ โดยการ
ใช้ยางลบ ยางลบสำหรับการ
ฝึกวาดเส้นพื้นฐานควรเลือก
ใช้ยางลบที่มีเนื้ออ่อน หาก
เป็นยางลบเนื้อแข็งอาจลบ
แล้วทำให้กระดาษทะลุ ส่ง
ผลเสียให้กับงานก็เป็นไปได้
เช่นกัน

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการร่างภาพผลิตภัณฑ์ 
 การร่างภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับได้ดัง
ต่อไปนี้
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ดินสอ    ถึงแม้ว่าดินสอจะมี
หลายเกรดความเข้มก็ดี แต่ที่
ให้ทั้งความอ่อนความเข้มใน
ตัว ได้เป็นอย่างดีคือเกรด
ดินสอ EE ที่มีคุณสมบัติเข้ม
ดำสุดกว่าทุกเกรดหรืออ่อน
สุด ก็ย่อมสามารถทำได้ด้วย
ดินสอเพียงด้ามเดียว

มีด หรือกบเหลาดินสอ เอา
ไว้สำหรับตัดแบ่งครึ่งกระดาษ 
แ ล ะ เ ห ล า ดิ น ส อ ห า ก ไ ม่
สะดวกก็สามารถใช้กบเหลา
ดินสอแทนได้ แล้วแต่สะดวก



ภาพร่างผลิตภัณฑ์

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงสีภาพร่างผลิตภัณฑ์ 
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สีไม้ เป็นอีกหนึ่ ง เทคนิค
สำหรับงานฝึกเบื้องต้นต่อ 
ยอดจากการใช้ดินสอ EE 
โดยคุณสมบัติของสีไม้ให้ค่า
ของสีได้ตรงตามแบบหุ่นที่
เขียน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการ
เขียนแล้วมีความเหมือนจริง
มากกว่าดินสอดำ ด้วยสีไม้
สามารถสร้างค่าน้ำหนักอ่อน
แก่ได้ในแท่งเดียว เช่นเดียว
กับดินสอ แต่สีไม้มีสีให้เลือก
หลายเฉดสี

สีเมจิก เหมาะสำหรับงานที่
ต้องการความรวดเร็ว โดย
เฉพาะแบบภาพร่าง ก่อน
พัฒนาจริง ด้วยข้อจำกัดของ
การที่แห้งเร็วจึงทำให้ได้รับ
ความนิยมเฉพาะผู้ที่มีความ
ชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของ
แสงเงาเป็นอย่างดีแล้ว
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กระดานเขียน  
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมี
อุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการ
สร้างสรรค์ภาพร่างผลิตภัณฑ์
ได้เทียบเท่ากับคุณภาพของ
ก า ร ว า ด ด้ ว ย ดิ น ส อ บ น
กระดาษ หรือการลงสีก็เช่น
เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการ
เขียนและสะดวกในการเป็น
สื่อสำหรับใช้ ในการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมสำเร็จรูป เป็น
โปรแกรมสำหรับการร่างภาพ
ที่มีคุณภาพอีกโปรแกรมหนึ่ง
ที่ เลื อกใช้ ในการร่ างภาพ
ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้คือ โปรแกรม 
SketchBook ซึ่งสามารถ
แสดงประสิทธิภาพของวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง 
ในครั้งนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม
ดังกล่าวสำหรับการสาธิตการ
ร่างภาพและการลงสีผลิตต
ภัณฑ์ในครั้งนี้

ที่มา: https://www.apple.com/ipad/ ออนไลน์ /20 มิถุนายน 2560
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การแรน้ำหนักในภาพร่าง 
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ใกล้ถึงขอบทางด้านซ้ายให้เว้นระยะเป็นช่วงของแสงสว่าง

น้ำหนักมือพอประมาณขยับทางทางด้านซ้ายมือ โดยประคองน้ำหนักให้เท่ากันไว้

เริ่มจากด้านใดก็ได้ของปลายกรอบ ปลายด้านขวาให้ลงน้ำหนักมือพอประมาณ

 การแรเงาน้ำหนักหรือการให้น้ำหนัก เป็นวิธีการ
อีกอย่างหนึ่งสำหรับเอาไว้ลงน้ำหนักในการเขียนภาพวัตถุ
ผลิตภัณฑ์สิ่งของ ดังนั้นการให้น้ำหนักแรเงานี้ จึงเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งในการยกระดับฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพ 
และมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการสร้างสรรค์ภาพ
ผลิตภัณฑ์แรเงาได้อย่างโดดเด่นชัดเจน ถูกต้องและ
เหมือนจริง โดยมีลำดับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้
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ให้วกกลับไปเริ่มลงไล่น้ำหนักตามแรงกดของรอบแรก อย่างสม่ำเสมอไม่ควรรีบลง

ไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆ โดยคำนึงถึงแรงกดของมือให้สม่ำเสมอ และใจเย็นไม่เสียสมาธิ

เมื่อเกือบถึงปลายกรอบให้เว้นช่องความกว้างของแสงสว่างตามแบบการแบ่งช่อง

เมื่อได้ทำการเว้นและหยุดแรเงา ได้ค่าน้ำหนัก 3 ระดับ จากนั้นวนกลับไปทำใหม่
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เมื่อเสร็จแล้วสามารถปรับแต่งให้มีความกลมกลืน จะเพิ่มหรือลดอย่างใดก็ได้

การลงน้ำหนักไล่ความอ่อนแก่ต้องมีความละเอียดหากเร่งไปย่อมส่งผลเสียหายได้

การเว้นระยะช่องจนครบจากการวกกลับไปทำน้ำหนักปล่อยให้กลมกลืนให้มาก
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แสง และเงาในภาพร่าง 
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แสง และเงา 
 แสง (Light) คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง
ความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มองเห็นในรูปความสว่างของ
แสง  

 เงา (Shadow)  คือส่วนที่แสงไม่สามารถส่องผ่าน
วัตถุตัวรับที่ทึบแสงได้ ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็น
เงา เงาจะมีน้ำหนักความเข้มอ่อนขึ้นกับปริมาณความเข้ม
ของแสงที่ส่องมากระทบกับวัตถุ 

 แสงและเงา ในการร่างภาพพื้นฐานจึงมีความ
จำเป็นต้องใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลักในการฝึกเขียน
เริ่มแรกพื้นฐาน 1

 1 นิวิต  หะนนท์. แสงเงา: เนื้อหาและการสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  2530) แปลจาก 
Dynamic Light and Shade ของ Bern Hogarth (เบอร์น โฮการ์ธ)
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เงาที่ทอดผ่านวัตถุ (Cast Shadow)  
 คือ เงาของวัตถุที่ตกกระทบบนพื้นผิวหนึ่งที่ทำ
หน้าที่รองรับเป็นฉากหรือระนาบ ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับส่วน
ที่รับแสงของวัตถุ ความแตกต่างของเงาภายในและความ
สว่างภายนอก ทำให้เรารับรู้ได้ถึงระยะลึกตื้นของวัตถุ ซึ่ง
เราสามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ ด้วยลักษณะจาก
ขอบของเงา (Gradient Edge) ที่วางทอดยาวผ่านวัตถุ เรา
จึงสามารถแบ่ง เงาได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 1. เงามืด เป็นส่วนที่แสงมาไม่ถึง เกิดจากแสงใน
ลักษณะของแสงทางตรง ที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น 
ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ แสงเทียน กองไฟ ตะเกียง เป็นต้น 
 2. เงามัว เป็นเงาแสงบางส่วนส่องถึงได้อันเนื่อง
มาจากแสงที่เกิดจากการสะท้อน หรือส่องผ่านวัตถุ2

 2 เรื่องเดียวกัน. และ นิวิ ต หะนนท์. บทเรียนการวาดจากศิลปินเอก กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  
2533. 
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 3 กุลจิต เส็ งนา. การวาดเส้นพื้นฐาน 1. เอกสารประกอบการสอน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมุนษ
ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัอุดรธานี, 2560. หน้า 34. 
 4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 34.

น้ำหนักในการแรเงา 
 ค่าน้ำหนักคือความเข้มสุดไปจนถึงอ่อนสุด ที่
สามารถระบายน้ำหนักลงไปบนพื้นผิว หรือบริเวณที่มี
ขอบเขตอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดค่าความแตกต่างระหว่าง
พื้นกับวัตถุที่ต้องการนำเสนออย่างเด่นชัด เช่นนั้นแล้วภาพ
วาดที่มีเฉพาะเส้นรอบนอกของรูปร่างและรูปทรงของวัตถุ 
จึงส่งผลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนต่อภาพวาดที่มีเพียง
เฉพาะเส้น และอาจส่งผลรวมถึงความไม่น่าสนใจของภาพ
ที่วาด 

ค่าน้ำหนัก  
 โดยปกติจะแบ่งค่าน้ำหนักออกเป็น 9 ระดับ ถึง 
10 ระดับ สุดแล้วแต่ ซึ่งในครั้งนี้เลือกใช้เพียง 7 ระดับของ
ค่าน้ำหนัก เพื่อให้สอดรับกับระดับค่าของแสงสีขาว คือสีรุ้ง
ทั้ง 7 สี ที่สะท้อนค่าน้ำหนักออกมาอย่างที่ทราบกันดีแล้ว 
อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะใช้ 7 หรือ 9 หรือ 10 ระดับก็ไม่อาจส่ง
ผลต่อการรับรู้ของภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นได้แต่อย่างใด4

3
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ค่าน้ำหนักกับการมองเห็น  
 หนึ่งในทัศนธาตุที่ไม่สามารถละเลยได้ซึ่งสำคัญไม่
แพ้ทัศนธาตุอื่นใดขององค์ประกอบศิลปะ มนุษย์ย่อม
แยกแยะค่าระดับความตื้นลึกหนาบางดูการมองแล้ว
วิเคราะห์จากสิ่งที่ตนเองกำลังสนใจ ดังนั้นน้ำหนักจึงเป็น
ส่วนหนึ่งสำหรับการมองเห็นต่อความตื้นลึกหนาบาง ของ
รูปร่างรูปทรง อีกทั้งยังสามารถแยกแยะขอบเขตของ
สิ่งของวัตถุให้มีความชัดเจนในตัวเองได้อีกด้วย 

การรับรู้ค่าตัดกันของน้ำหนัก  
 ในความเป็นจริงแล้วค่าน้ำหนักมีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัดมากที่สุดแล้ว เพียงแค่ลากเส้นบนกระดาษ
ขาวก็สามารถแสดงค่าน้ำหนักได้แล้ว ดังนั้นหากการให้
ค่าน้ำหนักที่ยิ่งละเอียดมากเท่าใด ก็ย่อมสามารถแสดงออก
ถึงสีผิวและพื้นผิวของวัตถุที่วาดได้อย่างง่ายดาย โดยทั้งนี้
จากภาพตัวอย่างด้านล่างจะเห็นได้ว่าการตัดกันของค่าน้ำ
หนักทั้ง 2 ภาพนั้นต่างกัน ภาพแรกเป็นการลงค่าน้ำหนัก
ตัดกันแบบหยาบไม่ละเอียด แต่ภาพต่อไปเป็นการลงอย่าง
ละเอียด ซึ่งดังที่กล่าวมาน้ำหนักจะแสดงให้รับรู้ได้ไม่ว่าจะ
หยาบหรือละเอียด

5

6

 5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
 6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.
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การให้น้ำหนัก แสงและเงา 
 การวาดภาพที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้วาดๆ ได้
แต่ลงแสงเงาไม่ได้แล้วนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะประสบ
ความสำเร็จ ดังนั้นจึงควรฝึกฝนทักษะการร่างภาพและการ
ลงน้ำหนัก แสงเงาให้ได้เพื่อจะได้ต่อยอดความคิดออกมา
เป็นรูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ยิ่งมีทักษะมากก็ย่อมจะ
ทำให้การทำงานง่ายกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อไหรที่ยังไม่มี
ความเข้าใจเรื่องน้ำหนักและแสงเงาแล้ว ต่อให้มีความ
สามารถวาดภาพร่างได้เหมือนจริงแล้ว แต่ไม่สามารถ
ทำความเข้าใจเรื่องน้ำหนักได้ก็คงจะเป็นแบบตัวอย่างทาง
ด้านล่าง และหากเข้าใจในเรื่องน้ำหนักแสงเงาก็ย่อมทำให้
ภาพปรากฏดังตัวอย่างถัดลงไปอีกทางด้านล่างเช่นกัน 

ภาพวาดกับการให้ค่าน้ำหนัก แสงและเงา  
 ภาพรวมของการวาดภาพสักชิ้นหนึ่งนั้น จะเริ่ม
ตั้งแต่ขบวนการร่างภาพที่เป็นระบบ ที่มีสัดส่วนรูปทรงแตก
ต่างกันไป ดังตัวอย่างที่ยกมาคือการวาดภาพคนและการ
แรเงา จะเห็นได้ว่าการร่างภาพโครงสร้างนั้นสำคัญสุด
ตั้งแต่เริ่มลงมือร่างภาพ หากผิดพลาดย่อมทำให้ภาพเพิ้ยน
จากแบบได้ จากนั้นให้กำหนดขอบเขตของจุดที่แสงส่อง
และแสงส่องไม่ถึง แล้วจึงค่อยไล่น้ำหนักตามจริง เก็บราย
ละเอียดให้ปราณีต เหล่านี้คือการวาดภาพให้ค่าน้ำหนัก
แสงเงาที่เป็นระบบที่ควรจดจำและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่ง
คัดแล้วจะทำให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไป 

7

8

 7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
 8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41.
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 9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42. 

การเลือกค่าน้ำหนักที่ดีในการเขียนภาพ 
 การเลือกค่าน้ำหนักที่ดีนั้นควรเน้นในเรื่องของค่า
ระดับกลมกลืนภายในของตัวน้ำหนักเอง หากเลือกน้ำหนัก
ที่มีเฉพาะขาวกับดำ เข้มกับอ่อนแล้ว จะทำให้ได้ภาพที่ไม่
เหมือนจริงเท่ากับการเลือกให้ค่าระดับที่มากกว่า 3 ถึง 4 
ระดับ ดังภาพตัวอย่างจะเห็นได้ชัดเจนมาก โดยตัวอย่าง
ภาพแรกจะเป็นการเลือกเอาเฉพาะขาวกับดำ ส่วนอีกภาพ
ถัดไปเลือกใช้ค่าน้ำหนักที่มีการเกลี่ยไล่ระดับมากกว่า 3 ขั้น 
จึงส่งผลให้เกิดความนุ่มนวลและมีมิติมากกว่าภาพแรก
อย่างสิ้นเชิง ทว่าการใช้น้ำหนัก 2 ระดับเหมาะสำหรับการ
ทำงานภาพร่างอย่างหยาบ จึงไม่ค่อยพบงานดังกล่าวที่ลง
น้ำหนักเพียงขาวกับดำ 9
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แผนบริหารการสอนประจำหน่วยที่ 1 
การวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน 

หัวข้อเนื้อหา                                                    
 การวาดเส้นคืออะไร 
 ความสำคัญของการวาดเส้น 
 วาดเส้นเพื่ออะไร 
 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น 
 การแรเงา 
 แสง และเงา 
 น้ำหนักในกาารแรเงา 
 การให้น้ำหนัก แสงและเงา 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายบอกความรู้พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานได้ 
 2. อธิบายขอบข่ายของการวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานได้ 
 3. บ่งถึงความแตกต่างการวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐานได้ชัดเจน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บรรยายและอภิปรายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 ไฟล์ภาพและโปรแกรม Powerpoint 

การวัดผลประเมินผล 
 จากการตอบคำถามและรายงานค้นคว้าเพิ่มเติ่มรวมถึงทำงานท้ายชั่วโมง 
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หน่วยที่ 1 
การวาดภาพลายเส้นและแรเงาพื้นฐาน 

การวาดเส้นคืออะไร 
 หากกล่าวกันว่าสัญลักษณ์การขีด ขูด บนพื้นผิวใดๆ บนโลกที่เกิดจากน้ำมือของ
มนุษย์นับตั้งแต่เป็นครั้งแรกในอดีตกาล ย่อมอาจถือได้ว่าการเส้นได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับมนุษย์
คนแรกเช่นกัน ดังหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการขีด ขูด เพื่อให้เกิดลวดลาย หรือ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ติดต่อหรืออย่างใดก็สุดแล้วแต่ การวาดเส้นจึงเปรียบได้เสมือนกับร่องรอย
หรือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้แทนการสื่อสารต่อกันมาอย่างช้านาน 
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รูปที่ 1.1 ภาพแสดงการวาดภาพเขียนสีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำเขาจันทร์งาม  
            จังหวัดนครราชสีมา

รูปที่ 1.2 ภาพแสดงการวาดภาพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
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ความสำคัญของการวาดเส้น 
 เมื่อมนุษย์ใช้การวาดเส้นเป็นสื่อในการติดต่อด้วยกันกับมนุษย์ ตลอดระยะเวลาที่
มนุษย์ได้เกิดมาบนโลก ย่อมมีพัฒนาการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตให้ได้ดีที่สุด ดังนั้น
การวาดเส้นจึงมีพัฒนาการตาทอย่างพร้อมกันไปกับความจริญของมนุย์ฉันนั้นเช่นกัน ดังคำ
กล่าวของ ชลูด นิ่มเสมอ  1

 “…..วาดเส้นเป็นวิธีสื่อความหมายทางการเห็นขั้นแรกเริ่มที่สุดวิธีหนึ่งของมนุษย์ 
 ด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดคือเส้นและร่องรอยต่างๆ และด้วยเครื่องมือที่ง่ายที่จะ 
 หยบิฉลวยมาไดจ้ากใกลต้วั อาจเปน็ถา่นกอ้นหนึง่ เศษไมช้ิน้หนึง่ หรอืแมแ้ตน่ิว้มอื 
 ของตวัเอง เดก็ๆ จะเริม่ขดี วาด หรอืละเลง ดว้ยอะไรกต็ามทีจ่ะทำใหเ้กดิรอ่งรอย 
 ขึน้ตัง้แตย่งัไมรู่ค้วาม ชนดัง้เดมิขดีเขยีนเสน้และร่องรอยลงบนเปลือกไม้ แผ่นหิน 
 หรือผนังถ้ำ ด้วยเหตุผลที่เราอาจเดาไปได้หลายประการ และที่น่าเป็นไปได้ 
 ประการหนึ่งก็คือ มนุษย์ต้องการแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ 
 ปรากฏในโลก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก หรือแม้ 
 แต่เพียงร่องรอยง่ายๆ ที่ทำขึ้นมาด้วยมือตัวเอง.....” 
  
 จากข้อความข้างต้นตีความได้ว่ามนุษย์ในการวาดเส้นในการสื่อความหมาย โดยการ
หาวัสดุที่ใกล้ตัวแล้วนำมามาขีดเขียนเพื่อแสดงแนวคิดของตนเองส่งผ่านไปให้ผู้คนที่สนใจและ
ต้องการติดต่อนั้นเอง ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าการวาดเส้นเป็นการฝึกฝนแปลแนวความนึกคิด
จากมโนภาพเพื่อให้เป็นรูปร่างรูปทรงที่ต้องการสื่อสารออกไป เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจต่อ
สิ่งที่ราต้องการสื่อสาร 

 

  ชลูด นิ่มเสมอ. การวาดเส้น. (กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), หน้า 20. 1
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รูปที่ 1.3 ภาพแสดงการวาดภาพคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้ำคน ภูพระบาท จังหวัด 
            อุดรธานี
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วาดเส้นเพื่ออะไร 
 วาดเส้นคือพื้นฐานแรกของมนุษยืที่ใช้สื่อสารกันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด แต่
สำหรับผู้ที่ศึกษาศิลปะและงานการออกแบบจึงย่อมให้ความสำคัญของการวาดเส้นเป็นพื้น
ฐานหลักในการเริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองได้คิดอ่านเพื่อนำเสนอให้เป็นรูปธรรม ดัง
นั้นจึงพอที่จะสรุปได้ว่า เราวาดเส้นเพื่ออะไรได้บ้าง  2

 1. เพื่อบันทึกข้อเท็จจริง 
 2. เพื่อปลุกและพัฒนาความคิด 
 3. เพื่อศึกษาธรรมชาติ 
 ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

 1. เพื่อบันทึกข้อเท็จจริง 
            เป็นการเขียนภาพจากแบบจรงิ หรอืตวัอยา่งจรงิเพือ่ใหเ้หน็รายละเอยีด ขนาดสัดส่วน 
รูปแบบ ขนาดกว้าง แคบ ลวดลายเป็นลายแบบไหน เพื่อใช้ในการศึกษาและใช้ในการอ้างอิง 
การเขียนภาพรูปแบบนี้จึงเป็นการฝึกเขียนสำหรับผู้ที่เริ่มต้นได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ที่มี
ความชำนาญก็สามารถใช้เป็นภาพประกอบได้อีกเช่นกัน 

 

   ประมวลสรุปจากชลูด นิ่มเสมอ. วาดเส้น สร้าง สรรค์. (กรุงเทพ: อมรินทร์, 2553), หน้า 25. 2
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รูปที่ 1.4 ภาพแสดงลายเส้นรูปหม้อบ้านเชียง ทั้งแบบเขียนลายและป้ันเป็นลวดลาย จาก 
            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
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รูปที่ 1.5 ภาพแสดงตัวอย่างการเขียนภาพจากแบบจริงเพื่อบันทึกลวดลายในสมัยก่อน 
            ประวัติศาสตร์ จึงทำให้เห็นรูปร่างลวดลายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

รูปที่ 1.6 ภาพแสดงตัวอย่างเพื่อศึกษาขนาดและรูปแบบของหม้อดินเผา ในสมัยก่อน 
            ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 2. เพื่อปลุกและพัฒนาความคิด 
              มนุษย์รู้จักการขีดเขียนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว และในปัจจุบันนี้การ
ขีดเขียนก็ยังคงเป็นผลงานเพื่อแสดงแนวคิดของมนุษย์ ดังนั้นการเขียนเส้นหรือวาดภาพจึง
เป็นส่วนลำดับต้นของการให้ได้มาด้วยรูปแบบที่ต้องการสื่อให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เข้าใจ 
     นักออกแบบ ศิลปินจึงใช้เส้นเพื่อปลุกเร้าพัฒนาแนวความคิดต่อยอดเพื่อให้ได้มา
ตามแบบที่ต้องการ ก่อนจะนำพาไปสู่ต้นแบบจริงและถึงขั้นผลิตโดยการเริ่มต้นจากแนวความ
คิดแรกที่ได้จากเส้น 
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รูปที่ 1.7 ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.8 ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.9 ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.10 ตัวอย่างการแสดงลายเส้นเพื่อปลุกเร้าและพัฒนาความคิดของนักออกแบบ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 3. เพื่อศึกษาธรรมชาติ 
              รูปทรงในธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถทำให้เราจำแนกแยกแยะได้ว่า สิ่งนี้คืออะไร สิ่ง
นี้เป็นอย่างใด สิ่งนี้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนั้นการวาดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมก็ดี 
หรือธรรมชาติของสิ่งของก็ดี จึงมีความสำคัญเมื่อต้องการแสดงรูป ขนาดของวัตถุ เพื่อให้
สัมพันธ์กับขนาดในธรรมชาติที่ควรจะเป็น ตัวอย่าง พระพุทธรูป มีขนาดใหญ่กว่าธรรมชาติที่
อยู่แวดล้อม หากมุ่งเน้นให้ธรรมชติแวดล้อมใหญ่กว่า ย่อมทำให้พระพุทธรูปถูกลดบทบาท
ความสำคัญลงไปได้ ดังนั้นการวาดภาพเพื่อศึกษาธรรมชาติจึงเป็นการวาดภาพขนาดของวัตถุ
ที่มีความแตกต่างกันให้แสดงออกอย่างชัดเจน 
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รูปที่ 1.11 ตัวอย่างการวาดภาพลายเส้นเพื่อแสดงถึงสัดส่วนในธรรมชาติของสิ่งของต่างๆ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.12 ตัวอย่างการวาดภาพลายเส้นเพื่อแสดงถึงสัดส่วนในธรรมชาติของสิ่งของต่างๆ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดเส้น 
 การวาดเส้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถ
เรียงตามลำดับได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กระดานรอง มีไว้สำหรับรองกระดาษ เพื่อให้รองน้ำหนักมือที่วาดภาพลงไปอีกทั้ง
สามารถปูกระดาษให้เรียบ ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการวาดเส้นแต่อย่างใด 

 

 2. คลิปหนีบกระดาน มีไว้สำหรับหนีบกระดาษให้เรียบกับกระดานรอง เพื่อไม่ให้
เคลื่อนไปมา โดยสามารถเลือกขนาดของคลิปได้ตามต้องการ แต่ควรมีไว้หนีบกระดาษกับ
กระดานทั้ง 4 มุม จึงจะเป็นผลดีต่อการเขียนภาพลายเส้น 

 

 3. กระดาษ มีหลายระดับ แรกเริ่มควรใช้กระดาษปรุ๊ฟหรือกระดาษสร้างแบบตัดผ้า 
ในการฝึกเขียน ก่อนที่จะเลือกใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูงตามลำดับต่อไป 
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รูปที่ 1.13 กระดานรองสำหรับรองเขียนภาพ  ในการสร้างสรรค์ตามที่นักออกแบบต้องการ

รูปที่ 1.15 ตัวอย่างกระดาษปรุ๊ฟสร้างแบบและกระดาษคุณภาพสูง ที่ใช้ในการวาดเส้น

รูปที่ 1.14 คลิปหนีบกระดาษกับกระดานควรมีไว้อย่างน้อย 4 ตัวเพื่อยึดมุมกระดาษเคลื่อน



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 4. ยางลบ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการร่างเส้นที่ไม่ต้องการ ก็สามารถลบออกแล้ว
เขียนขึ้นใหม่ได้ โดยการใช้ยางลบ ยางลบสำหรับการฝึกวาดเส้นพื้นฐานควรเลือกใช้ยางลบที่มี
เนื้อออ่น หากเป็นยางลบเนื้อแข็งอาจลบแล้วทำให้กระดาษทะลุ ส่งผลเสียให้กับงานก็เป็นไป
ได้เช่นกัน 

 

 5. ดินสอ ถึงแม้ ว่าดินสอจะมีหลายเกรดความเข้มก็ดี แต่ที่ให้ทั้งความอ่อนความเข้ม
ในตัว ได้เป็นอย่างดีคือเกรดดินสอ EE ที่มีคุณสมบัติเข้มดำสุดกว่าทุกเกรดหรืออ่อนสุด ก็ย่อม
สามารถทำได้ด้วยดินสอเพียงด้ามเดียว 

 

 6. ปากกา เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการวาดเส้นและการให้น้ำ
หนักแสงเงา ได้อย่างเข้าใจ จึงจะสามารถเปลี่ยนจากดินสอไปเป็นอุปกรณ์ประเภทอื่นได้อีก
ตามประสบการณ์  
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รูปที่ 1.16 ตัวอย่างยางลบที่มีเนื้ออ่อนนุ่ม ที่เหมาะสำหรับลบลายเส้นดินสอเมื่อไม่ต้องการ

รูปที่ 1.17 ดินสอ EE ที่เหมาะสำหรับการฝึกวาดเส้นและการแรเงาน้ำหนักในการวาดภาพ

รูปที่ 1.18 ตัวอย่างปากกาหมึกแห้งและแบบน้ำหมึก ที่นิยมใช้กันสำหรับวาดภาพด้วยลายเส้น



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 7. สีไม้ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับงานฝึกเบื้องต้นต่อยอดจากการใช้ดินสอ EE โดย
คุณสมบัติของสีไม้ให้ค่าของสีได้ตรงตามแบบหุ่นที่เขียน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเขียนแล้วมีความ
เหมือนจริงมากกว่าดินสอดำ ด้วยสีไม้สามารถสร้างค่าน้ำหนักอ่อนแก่ได้ในแท่งเดียว เช่นเดียว
กับดินสอ แต่สีไม้มีสีให้เลือกหลายเฉดสี 

 

 8. สีเมจิก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว โดยเฉพาะภาพแบบต้นร่าง 
ก่อนพัฒนาจริง ด้วยข้อจำกัดของการที่แห้งเร็วจึงทำให้ได้รับความนิยมเฉพาะผู้ที่มีความ
ชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของแสงเงาเป็นอย่างดีแล้ว 

 

 9. มีด หรือกบเหลาดินสอ เอาไว้สำหรับตัดแบ่งครึ่งกระดาษ และเหลาดินสอหากไม่
สะดวกก็สามารถใช้กบเหลาดินสอแทนได้ แล้วแต่สะดวก 
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รูปที่ 1.19 ตัวอย่างแสดงสีไม้ที่มีความหลากหลายความอ่อนแก่และเฉดสี เหมาะสำหรับ 
              งานฝึกเบื้องต้น

รูปที่ 1.20 ปากกาเมจิกสีแบบสองหัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวาดภาพแล้ว

รูปที่ 1.21 มีด เอาไว้สำหรับแบ่งกระดาษ เหลาดินสอ หากไม่สะดวกสามารถใช้กบเหลาได้



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การแรเงา 
 ภาพที่ดูแล้วมีมิติและให้อารมณ์ความรู้สึกต่อภาพที่เห็น   อีกทั้งความปราณีตนุ่นนวล 
พิถีพิถัน ตลอดจนดูแล้วเหมือนจริงกับต้นแบบ เหล่านี้ที่กล่าวมาล้วนเกิดจากการแรเงา
ทั้งหมดที่ช่วยเสริมกับการร่างภาพ การแรเงา จึงเป็นการให้ระดับค่าน้ำหนักที่มีความแตกต่าง
กันได้อย่างลงตัวถูกต้อง ตามหลักของค่าความอ่อนแก่ของธรรมชาติ ดังนั้นการแรเงาที่ดีจึง
ควรเริ่มต้นให้ถูกหลักตามขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความชำนาญแตกฉาน 
ยังผลที่ดีต่อการสร้างสรรค์ในระดับขั้นสูงในโอกาสต่อไป 
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รูปที่ 1.22 เริ่มจากการลากเส้นตามทางขวางเพื่อให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยม

รูปที่ 1.23 เมื่อได้กรอบช่องสี่เหลี่ยมตามทางขวางแล้ว ให้แบ่งช่องกรอบสี่เหลี่ยมออกเป็น 
              ทั้งหมด 7 ช่อง ในขนาดที่เท่ากัน

รูปที่ 1.24 หากการแบ่งช่องเกิดปัญหาไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ก็สามารถขยายปรับแต่งลด 
              หรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.26 จากซ่องท้ายสุดลงน้ำหนักมือให้เท่ากัน ไล่เรียงไปตามกรอบช่องที่ได้แบ่งเอาไว้

รูปที่ 1.27 หากเร่งน้ำหนักมือต่างกันในแต่ละช่องแล้ว จะทำให้ค่าความเข้มของน้ำหนักแตก 
              ต่างกันดังนั้นควรรักษาระดับของการลงน้ำหนักมือให้เท่ากันทุกช่องไป

รูปที่ 1.28 การแรเงาลงน้ำหนักมือจะสิ้นสุดเมื่อถึงช่องที่ 6 ปล่อยให้ช่องสุดท้ายเป็นพื้นโล่ง 
              แทนค่าน้ำหนักสว่างสุด หากเผลอลงน้ำหนักมือเข้มอ่อนต่างกัน ก็สามารถปรับ 
              แต่งให้น้ำหนักเท่ากันได้เช่นเดียวกัน

รูปที่ 1.25 เริ่มจากช่องซ้ายหรือขวาสุดของช่องทั้ง 7 ลงน้ำหนักมืออย่างสม่ำเสมอ ไม่มุ่งเน้น 
              กดน้ำหนัก ปล่อยจังหวะขึ้นลงอย่างอิสระ มือจับดินสอให้ผ่อนคลาย อย่างเกร็งมือ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.32 หลังจากนั้นวกกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งโดยยังคงรักษาน้ำหนักมือเช่นเดิม 

รูปที่ 1.29 จากนั้นวกกลับมาเริ่มที่ช่องท้ายสดุให้ลงซ้ำโดยให้ค่าน้ำหนักแรเงาเท่ากับครั้งแรกที่ 
              ลงผ่านไปในรอบแรก

รูปที่ 1.30 รักษาระดับน้ำหนักมือให้ได้ระดับเดียวกัน ไล่เรียงตามช่องอย่างสม่ำเสมอ

รูปที่ 1.31 ให้น้ำหนักมือหยุดลงในช่องที่ 3 จะเห็นค่าน้ำหนักสว่าง เข้มเกิดขึ้นแล้ว



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.38 เมืื่อปรับแต่งดูความเรียบร้อยแล้ว จะได้ค่าน้ำหนักในการแรเงา ซึ่งค่าความเข้มขึ้น 
    กับน้ำหนักมือที่ลงไป

รูปที่ 1.37 เมื่อครบทั้ง 7 ช่องแล้วให้ตรวจว่ามีค่าน้ำหนักช่องใดต่างออกไป สามารถปรับแต่งได้

รูปที่ 1.36 ช่องที่ 7 ยังคงลงน้ำหนักเดิม

รูปที่ 1.35 ลงน้ำหนักแรเงาให้หยุดในช่องที่ 6

รูปที่ 1.34 วกกลับมาทำตามขั้นตอนเดียวกันแต่หยุดในช่องที่ 5

รูปที่ 1.33 ลงน้ำหนักแรเงาให้หยุดในช่องที่ 4 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การแรเงาน้ำหนักแบบไม่มีการแบ่งช่อง เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งสำหรับเอาไว้ลงน้ำ
หนักในการเขียนภาพวัตถุสิ่งของที่ไม่ได้มีเส้นขอบแบ่งอย่างชัดเจน เช่นรูปทรงสี่เหลี่ยม ดังนั้น
การให้น้ำหนักแรเงาแบบไม่ตีช่องนี้ จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการยกระดับฝีมือสู่ความเป็นมือ
อาชีพ และมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการวาดภาพแรเงาได้อย่างโดดเด่นชัดเจน 
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รูปที่ 1.42 การฝึกตีกรอบเส้นเพื่อแรเงาน้ำหนัก ให้กำหนดขนาดแต่พอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่ไป

รูปที่ 1.41 การลากเส้นตามทางขวางให้มั่นคง หากเส้นบิดเบี้ยวก็สามารถลบแก้ไขได้

รูปที่ 1.40 การตีเส้นกรอบไม่ควรเน้นน้ำหนักมือให้มากนัก อาจทำให้การเกลี่ยน้ำหนักยากขึ้น

รูปที่ 1.39 เริ่มจากการลากเส้นตามทางขวางเพื่อให้เกิดเป็นช่องสี่เหลี่ยม



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R21

รูปที่ 1.47 ไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆ โดยคำนึงถึงแรงกดของมือให้สม่ำเสมอ และใจเย็นไม่เสียสมาธิ

รูปที่ 1.46 ให้วกกลับไปเริ่มลงไล่น้ำหนักตามแรงกดของรอบแรก อย่างสม่ำเสมอไม่ควรรีบลง

รูปที่ 1.45 ใกล้ถึงขอบทางด้านซ้ายให้เว้นระยะเป็นช่วงของแสงสว่าง คล้ายกับแบบแบ่งช่อง

รูปที่ 1.44 น้ำหนักมือพอประมาณขยับทางทางด้านซ้ายมือ โดยประคองน้ำหนักให้เท่ากันไว้

รูปที่ 1.43 เริ่มจากด้านใดก็ได้ของปลายกรอบ ปลายด้านขวาให้ลงน้ำหนักมือพอประมาณ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.52 เมื่อเสร็จแล้วสามารถปรับแต่งให้มีความกลมกลืน จะเพิ่มหรือลดอย่างใดก็ได้

รูปที่ 1.48 เมื่อเกือบถึงปลายกรอบให้เว้นช่องความกว้างของแสงสว่างตามแบบการแบ่งช่อง

รูปที่ 1.49 เมื่อได้ทำการเว้นและหยุดแรเงา ได้ค่าน้ำหนัก 3 ระดับ จากนั้นวนกลับไปทำใหม่

รูปที่ 1.50 การลงน้ำหนักไล่ความอ่อนแก่ต้องมีความละเอียดหากเร่งไปย่อมส่งผลเสียหายได้

รูปที่ 1.51 การเว้นระยะช่องจนครบจากการวกกลับไปทำน้ำหนักปล่อยให้กลมกลืนให้มาก



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

แสง และเงา 
 แสง (Light) คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์มอง
เห็นในรูปความสว่างของแสง  เงาคือส่วนที่แสงไม่สามารถส่องผ่านวัตถุตัวรับที่ทึบแสงได้ 3

ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็นเงา เงาจะมีน้ำหนักความเข้มอ่อนขึ้นกับปริมาณความเข้ม
ของแสงที่ส่องมากระทบกับวัตถุ 
 แสงและเงา ในการวาดเส้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็นต้องใช้แสงจากธรรมชาติเป็น
หลักในการฝึกเขียนเริ่มแรกพื้นฐาน และอาจเหมารวมถึงการจัดไฟประดิษฐ์ส่องสว่าง ซึ่งทั้ง 2 
ตัวกำเนิดแสงจึงพอที่จะสรุปได้ดังนี้  4
 1. แบบแสงทีส่อ่งทางเดยีวจากมมุ บนซา้ยหรอืขวา คอื แสงทีส่อ่งลงมาจากมมุดา้น
บนของรูปทรงเกือบตั้งฉาก จะทำใพื้นผิวของรูปทรงนุ่มนวลตลอดจนเงาขอบคมของเงาที่
ตกทอดจากรปูทรง สว่นเงาตกทอดบนพืน้จะเปน็เงาทีไ่มม่กีารไลน่ำ้หนกัตามแบบทีป่รากฏบน
รปูทรง 

 

 2. แบบที่แสงส่องเข้าทางเดียวจากมุมบนซ้ายหรือขวาค่อนมาทางด้านหน้ารูป
ทรง จะทำให้เงามีความคมชัดตามเส้นขอบของรูปทรงที่วาด ดังรูปประกอบ 

 

  วิกิพีเดีย การใช้แสงและเงา (ออนไลน์) เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 เข้าถึงได้ที่ http://3

www.onopen.com/upload/Calling%20of%20Saint%20Matthew%2(Caravaggio).jpg.

  นิวิต  หะนนท์. แสงเงา: เนื้อหาและการสร้างสรรค์ (กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  4

2530) แปลจาก Dynamic Light and Shade ของ Bern Hogarth (เบอร์น โฮการ์ธ)
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รูปที่ 1.53 แบบแสงที่ส่องทางเดียวจากมุม บนซ้ายหรือขวา 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.6 

รูปที่ 1.54 แบบที่แสงส่องเข้าทางเดียวจากมุมบนซ้ายหรือขวาค่อนมาทางด้านหน้า 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.6 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 3. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องเหนือศรีษะ คือแสงที่ส่องลงมาบนวัตถุ ทำให้เกิด
ภาพขาวจัดดำจัด ดูเด่นชัด ส่วนพื้นผิวของวัตถุจะเรียบเนียลแบบแผ่วเบา พบได้ในการของ
ศิลปิน คาราวัจโจ้ (Caravaggio) และแรมแบรนดท์ (Rembrandt) ในสมัยเรอเนสซองส์  
 

 

 4. แบบแสงส่องทางเดียวในพื้นที่กลางแจ้ง รูปทรงได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จะ
ทำให้เกิดแสงสะท้อนในตัวต่างจากแสงประดิษฐ์ที่ใช้ในร่มหรืออาคาร เงาจะมีความนุ่มนวล 
ซึ่งจะบ่งบอกถึงบรรยากาศในช่วงเวลานั้นได้ ดูแล้วชวนให้อบอุ่น 
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รูปที่ 1.56 แบบแสงส่องทางเดียวในพื้นที่กลางแจ้ง 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.8

รูปที่ 1.55 แสดงแบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องเหนือศรีษะ 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.8 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 5. แบบแสงทีส่อ่งทางเดยีวทีส่อ่งแบบเบาบาง แสงหลกัถกูทอนนำ้หนกัความเขม้ของ
แสงลง จะทำใหเ้กดิการตดักนัของแสงและสว่นเงานอ้ยมาก อาจทำใหภ้าพดซูดีเซยีวลง 
 

 

 6. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องทางด้านข้าง จะทำให้ด้านข้างสว่างจ้าสุด และใน
ส่วนที่เหลือทั้งหมดตกอยู่ในเงามืด อีกทั้งความสว่างของแสงที่เข้มข้น นำไปสู่ส่วนเสริมขยาย
ให้เด่นชัดในเงาตกทอดในบริเวณต่างของรูปทรงได้ชัดเจนขึ้นอีก 
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รูปที่ 1.58 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องทางด้านข้าง 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.8 

รูปที่ 1.57 แบบแสงทีส่อ่งทางเดยีวทีส่อ่งแบบเบาบาง 
ที่มา: Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 2013), p.8 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 7. แบบแสงที่ส่องทางเดียวที่ส่องเข้าไปในร่ม พื้นหลังที่มืดและแสงขอบแบบ
เบาบางที่ด้านขอบของรูปทรง แสดงถึงการเป็นพื้นที่ในร่ม เพราะแสงขอบหรือแสงน้อยเกิด
จากผลการสะท้อนของระนาบใกล้เคียงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งทางด้านหลังของรูปทรง แต่
แสงหลักที่ส่องแรงสว่างจากมุมด้านบนหรือด้านหน้า จะก่อให้เกิดเงาขอบที่นวลขึ้นทันที 

 

 8. แบบทีแ่สงส่องทางเดยีวทีส่อ่งแสงจดัเงาจดัจากมมุดา้นบนซา้ยขวา คอื  ตวัอยา่ง
แนวทางของการแสดงแสงในแบบขอบเขม้ชวนเรา้อารมณ ์ ซึง่รูจ้กักนัเปน็อยา่งดใีนยคุเรอเนส
ซองส ์ทีเ่รยีกวา่ “Chiaroscuro” (เคยี-โร-สคลู-โร)่ ในภาษาอติาล ีแบบวา่ สวา่ง-มดื หรอื แสง-
เงา และเอกลกัษณใ์นศลิปะยคุนัน้ แสงทีส่อ่งมาจะใหค้วามสวา่งเขม้และตดักนัทีโ่ดดเดน่โดย
เหตผุลจากทีไ่มม่แีสงรองสอ่งสะทอ้นกลบัมาเลย จงึทำใหเ้สน้ขอบรอบนอกของรปูทรงดา้นตรง
ขา้มกบัแสงกลนืหายไปกบัความดำมดืมดิสนทิของพืน้หลงั หรอืฉากหลงัของภาพทนัท ี
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รูปที่ 1.60 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงจัดเงาจัดจากมุมด้านบนซ้ายขวา 
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.23 

รูปที่ 1.59 แบบแสงที่ส่องทางเดียวที่ส่องเข้าไปในร่ม 
ที่มา: Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. (Singapore: 
Arcturus, 2004), p.75



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 9. แบบที่แสงส่ องทางเดียวที่ส่องแสงจัดเงาจัดจากด้านข้าง  แสงขอบที่เข้มข้นเร้า    
อารมรณ์เหมือนกับรูป 1.60 แต่ในครั้งนี้แสงจะส่องจากด้านข้างประมาณกึ่งกลางของรูปทรง 
แต่อีกด้านหนึ่งของรูปทรงที่ไม่ได้รับแสงจะยังคงมืดมิดเหมือนเช่นเคย และหากเป็นแบบแสง
จัดที่ส่องจากมุมด้านล่างซ้ายหรือขวา ส่วนสว่างจะได้รับเพิ่มเติมตามขนาดของรูปทรงที่แสง
ส่องถึง นอกเหนือจากนั้นอยู่ในความมืดมิดดั้งเดิม เป็นต้น 

 

 10. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องจัดในอัตราส่วน 1 ส่วน 3 จากทางด้านหน้า
หรือด้านหลัง แสงเลื่อนมาทางด้านหน้า ตำแหน่งแสงอยู่ สูง จากส่วนบนของรูปทรง เส้นรอบ
นอกยังคงมืดเหมือนเดิมในส่วนที่ไม่ได้รับแสง เพราะเกิดจากไม่มีตัวสะท้อนของแสง 
อัตราส่วนของแสงมีผลต่อความสว่างของวัตถุ แต่ไม่มีผลต้องฉากหลัง ด้วยข้อจำกัดของการที่
ไม่มีแหล่งกำเนิดในการสะท้อนแสงนั้นเอง 
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รูปที่ 1.62 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องจัดในอัตราส่วน 1 ส่วน 3 
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.18

รูปที่ 1.61 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงจัดเงาจัดจากด้านข้าง 
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.21 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 11. แบบที่ส่องแสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงนวล แสงประเภทนี้ให้ความรู้สึก
โปร่งเบา และมีบรรยากาศ เร้าอามรณ์น้อยกว่าแต่อ่อนโยนมากว่าแสงส่องจากมุมบนสูงทาง
ด้านหน้า แสงนวลทำให้มองเห็นรูปทรงที่วาดไว้ถูกปกคลุมด้วยเงาบางได้ชัดเจน ให้ความนุ่ ม
นิ่มที่ชวนสัมผัสได้ 

 

 12. แบบที่แสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเงียบ คือแสงที่ส่องลงมาจากทางด้าน
บนของรูปทรงโดยมศีนูยก์ลางอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ ตรงทีถ่กูแสงจะสวา่ง แลว้แผก่ระจายอยา่งนุม่นวล
เปน็รศัมอีอกรอบดา้น ทัง้หมดของรปูทรง ซึง่ความเขม้ขน้จะจางลงตามลำดบัโดยมนีำ้หนกัที่
สอดคลอ้งกนั บางทีด่แูลว้คลมุเครอื เปน็ตน้ 
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รูปที่ 1.64 แบบที่แสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเงียบ 
ที่มา: Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. (Singapore: 
Arcturus, 2004), p.75

รูปที่ 1.63 แบบที่ส่องแสงทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงนวล  
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.22



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 13. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเข้มข้นในขอบเขตที่จำกัด รูปทรง
ที่ถูกแสงจากส่วนบน ให้แสงเข้มข้นภายในขอบเขตที่จำกัดของแสงไฟที่ถูกกำหนดขึ้นเองจาก
ศิลปิน แม้ว่าแสงจะแตะแต้มบนผิวของรูปทรงอยู่เพียง 2-3 ที่ แต่ก็ให้ความมืดความสว่างทั้ง
ระนาบของรูปทรงได้เช่นกัน 

 

 14. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงบรรยากาศ เมื่อแสงอ่อนนวลจะให้
ความรู้สึกของบรรยากาศที่ถูกห่อหุ้มเสมอ เส้นคมชัดของรูปทรงหายไป แต่มีรูปทรงที่มองแล้ว
นุ่มนิ่มเลื่อนไหลของน้ำหนักเงาแทน 
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รูปที่ 1.66 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงบรรยากาศ 
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.21

รูปที่ 1.65 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงเข้มข้นในขอบเขตที่จำกัด  
ที่มา: Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. (Singapore: 
Arcturus, 2004), p.75



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 15. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงจากกองไฟ กองไฟจะให้แสงสว่าง
ที่เรืองรองแปลกตา ด้วยเหตุแห่งการที่ตั้งอยู่ติดพื้นดิน ประกายของแสงไฟจึงมักส่องสว่าง
กระทบกับส่วนลา่งของรปูทรงเสมอ แตใ่หเ้งาทีม่ลีกัษณะพเิศษ ใหค้วามนุม่นวลเรอืงรองอยู่
ทา่มกลางความมดืสลวัของบรเิวณ ไดเ้ปน็อยา่งด ี

 

 16. แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงต่ำแบ่งแยกรูปทรง คือ แสงไฟวอม
แวมอยู่ทางด้านล่างของรูปทรง ที่ถูกกระทบเฉพาะส่วนบริเวณแสงเข้มไม่ทั้งหมด จะก่อให้เกิด
เป็นเงาดำมืดคลุมพื้นที่ในอัตราส่วน  2 ต่อ 3 ส่วน ของรูปทรง ซึ่งจะแบ่งแยกระนาบของรูป
ทรงขาดออกจากกันเป็นช่วงๆ และฉากหลังดำสนิทกลืนรวมตัวกับรูปทรง และจะเน้นราย
ละเอียดเห็นชัดเฉพาะแห่ง ภาพจะชัดเจนแจ่มแจ้ง ดูเด่นสวยงามถูกต้อง ถ้าหากมีการจัดแสง
ที่สอดคล้องกับระนาบต่างๆ ของรูปทรง 
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รูปที่ 1.68 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงต่ำแบ่งแยกรูปทรง 
ที่มา: Anson K. Cross. Light&Shade. (New York: Dover Publications, 2010), p.20

รูปที่ 1.67 แบบที่แสงส่องทางเดียวที่ส่องแสงแบบแสงจากกองไฟ 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.7



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 เงา ในส่วนของหัวข้อเงาได้สัมพันธ์กับเรื่องแสงหรือเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อมีแสงส่อง
สว่างก็ย่อมปรากฏเงา เมื่อแสงไม่สามารถส่องผ่านวัตถุที่ทึบแสงได้ เรื่องของเงาจะเป็นการ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้  5
 การเกิดเงา (Shadow) เงาคือ อาณาเขตหลังวัตถุซึ่งแสงที่ส่องไปกระทบกับรูปทรง
วัตถุนั้น ไม่สามารถเดินทางไปถึง หรือไปได้เพียวบางส่วน เงาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี แสง และวัตถุ
เป็นส่วนประกอบหลักเท่านั้น 
 เงาบนวัตถุ (Attached Shadow) คือ เงาที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิ ววัตถุของด้านที่
ตรงข้ามกับทิศทางที่รับแสงโดยตรง เงาที่เกิดขึ้นจะมีน้ำหนักไล่จากสว่างไปจนถึงมืด ลักษณะ
ดังกล่าวจึงทำให้ได้รับรู้ถึงลักษณะของมุมหรือขอบ (Edge) ของวัตถที่เกิดขึ้น ซึ่งการไล่น้ำ
หนกัของเงาบนวตัถจุะมคีวามแตกตา่งของนำ้หนกัเพยีงเลก็นอ้ย ซึง่ตาของเราสามารถรบัรูไ้ด ้

 

 

  
 

  ประมวลจากงานของพัชรดา โสมดี.ปรากฎการณ์แห่งแสงในสถาปัตยกรรม  ปริญญาศิลปมหา5

บัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  2546.
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รูปที่ 1.69 แสดงภาพการเกิดเงาจากแสงที่ส่องมาในด้านต่างๆ ของวัตถุ 
ที่มา: Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. (Singapore: 
Arcturus, 2004), p. 74



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.71 ตัวอย่างของเงาที่เกิดจากแสงที่ส่องกระทบวัตถุ ไม่สามารถส่องผ่านได้จึงทำให้ 
              เกิดเงาขึ้น สังเกตได้จากความเข้มที่พลาดผ่านผิววัตถุอีกชิ้นด้านข้างกัน

รูปที่ 1.70 ตัวอย่างการเกิดเงาเมื่อแสงถูกกำหนดจากทางด้านบน ความรู้สึกก็เปลี่ยนตาม 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.7



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 เงาที่ทอดผ่านวัตถุ (Cast Shadow) คือ เงาของวัตถุที่ตกกระทบบนพื้นผิวหนึ่งที่
ทำหน้าที่รองรับเป็นฉากหรือระนาบ ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับส่วนที่รับแสงของวัตถุ ความแตก
ต่างของเงาภายในและความสว่างภายนอก ทำให้เรารับรู้ได้ถึงระยะลึกตื้นของวัตถุ ซึ่งเรา
สามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ ด้วยลักษณะจากขอบของเงา (Gradient Edge) ที่วาง
ทอดยาวผ่านวัตถุ เราจึงสามารถแบ่ง เงาได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 1. เงามืด เป็นส่วนที่แสงมาไม่ถึง เกิดจากแสงในลักษณะของแสงทางตรง ที่ได้มาจาก
แหล่งกำเนิดแสง เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ แสงเทียน กองไฟ ตะเกียง เป็นต้น 
 2. เงามัว เป็นเงาแสงบางส่วนส่องถึงได้ อันเนื่องมาจากแสงที่เกิดจากการสะท้อน 
หรือส่องผ่านวัตถุ 
 ส่วนทางด้านเงานแปลของนิวิต หะนนท์ ได้กล่าวถึงเงาเอาไว้บ้าง แต่ส่วนมากอยู่ใน
เร่ืองของแสงเอาไว้แล้วในหัวข้อที่ผ่านมา มีความน่าสนใจในเรื่องการแรเงาในรูปของแสง 2 
ทาง น้ำหนักเงาเข้มที่สุดจะอยู่ถัดจากแสงที่สว่างสุดบนรูปทรงนั้นเสมอ หรือแสงที่ส่องมาทาง
ด้านมุมเฉียง เป็นต้น  และงานแปลอีกชิ้นของนิวิต ซึ่งแปลจากงานเขียน Drawing Lessons 6

form the Great Masters ดังนี้   7

  “...ทางด้านแสงจะเริ่มต้นด้วยน้ำหนักเทาอ่อนทางขอบสุด 
  และสว่างไล่มาเรื่อยอย่างปราณีตจนถึงบริเวณแสงจัด หลัง 
  จากนั้นจึงเรียงไล่จากสว่างมามืดถึงบริเวณเงานั้น นี้เป็น 
  ลกัษณะเฉพาะของแสงเงาบนพืน้ผวิโคง้ ซึง่จะไมเ่หมอืนกนั 
  กบัแสงเงาบนกระดาษพบั 2 ระนาบหรอืกลอ่งเหลีย่ม ตอ่จาก 
  นัน้การไลเ่รยีงจะเคลือ่นจากมดืสูส่วา่งไปจนสดุขอบทรงกระ 
  บอก ซึง่เปน็สว่นทีไ่ดร้บัแสงสะทอ้นจากสิง่แวดลอ้ม ไมว่า่ 
  คณุจะวางรปูทรงกระบอกในทา่ใด แสงจดัจะแลน่ตลอดความ 
  ยาวเสมอ ...” 

  นิวิต หะนนท์. แสงเงา: เนื้อหาและการสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  2530.6

  นิวิต หะนนท์. บทเรียนการวาดจากศิลปินเอก กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์,  2533. 7
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น้ำหนักในการแรเงา 
 ค่าน้ำหนักคือความเข้มสุดไปจนถึงอ่อนสุด ที่สามารถระบายน้ำหนักลงไปบนพื้นผิว 
หรือบริเวณที่มีขอบเขตอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดค่าความแตกต่างระหว่างพื้นกับวัตถุที่
ต้องการนำเสนออย่างเด่นชัด เช่นนั้นแล้วภาพวาดที่มีเฉพาะเส้นรอบนอกของรูปร่างและรูป
ทรงของวัตถุ จึงส่งผลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนต่อภาพวาดที่มีเพียงเฉพาะเส้น และอาจส่งผล
รวมถึงความไม่น่าสนใจของภาพที่วาด 

 

 ค่าน้ำหนัก โดยปกติจะแบ่งค่าน้ำหนักออกเป็น 9 ระดับ ถึง 10 ระดับ สุดแล้วแต่ ซึ่ง
ในครั้งนี้เลือกใช้เพียง 7 ระดับของค่าน้ำหนัก เพื่อให้สอดรับกับระดับค่าของแสงสีขาว คือสีรุ้ง
ทั้ง 7 สี ที่สะท้อนค่าน้ำหนักออกมาอย่างที่ทราบกันดีแล้ว อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะใช้ 7 หรือ 9 
หรือ 10 ระดับก็ไม่อาจส่งผลต่อการรับรู้ของภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นได้แต่อย่างใด 
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รูปที่ 1.73 ตัวอย่างค่าของน้ำหนักทั้งแบบมีช่องและไม่มีการแบ่งช่อง

รูปที่ 1.72 ตัวอย่างการให้น้ำหนักในหุ่นรูปทรงเรขาคณิต



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ระดับของค่าน้ำหนักในงานรูปร่างรูปทรง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลย หากเมื่อใด
ยังไม่สามารถแยกรายละเอียดของพื้นที่บริเวณทั้งรูปร่างรูปทรงแล้ว ย่อมทำให้เกิดปัญหาใน
การกำหนดพื้นที่ของรูปร่างรูปทรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างด้านล่างหากสามารถกำหนด
ความชัดเจนโดยการใช้น้ำหนักในภาพรูปร่างแล้ว ดังภาพที่เห็นนั้นล้วนสามารถแสดงถึง
สัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อ อาทิ ผลไม้ นก และขวด  อย่างไรก็ดีหากการให้ค่าน้ำหนักในรูปร่าง
ผิดเพี้ยนออกไปจากขอบเขตพื้นที่ที่ควรจะเป็นแล้ว ภาพเหล่านี้ก็จะไม่สามารถสื่อแสดงออก
ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย  
  

 

 ค่าน้ำหนักกับการมองเห็น หนึ่งในทัศนธาตุที่ไม่สามารถละเลยได้ซึ่งสำคัญไม่แพ้
ทัศนธาตุอื่นใดขององค์ประกอบศิลปะ มนุษย์ย่อมแยกแยะค่าระดับความตื้นลึกหนาบางดูการ
มองแล้ววิเคราะห์จากสิ่งที่ตนเองกำลังสนใจ ดังนั้นน้ำหนักจึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการมองเห็น
ต่อความตื้นลึกหนาบาง ของรูปร่างรูปทรง อีกทั้งยังสามารถแยกแยะขอบเขตของสิ่งของวัตถุ
ให้มีความชัดเจนในตัวเองได้อีกด้วย 
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รูปที่ 1.74 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักกับรูปร่าง เป็นเพียงการลงรายละเอียดน้ำหนักในพื้นที่
เฉพาะให้มีความแตกต่างจากน้ำหนักของพื้นผิวที่เราเลือกนำมาสร้างสรรค์ 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.7

รูปที่ 1.75 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักที่ขาดน้ำหนักเข้ม ทำให้ดูไม่ชัดเจนหนักแน่น 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.30



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 1.76 ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบกับด้านบนเห็นได้ชัดว่าภาพด้านล่างดูสมบูรณ์มองแล้ว 
              ชัดเจนกว่ารูป 1.75 ด้วยเพราะน้ำหนักของวัตถุมีการแบ่งพื้นที่ความเข้มที่แตกต่าง 
              กันออกไปมากกวา่ดา้นบน 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.30

รูปที่ 1.77 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนัก ตามค่าของแสงและเงาที่เกิดขึ้นจริง จึงจะสามารถสื่อ
แสดงออกมาได้เหมือนกับต้นแบบจริง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การรับรู้ค่าตัดกันของน้ำหนัก ในความเป็นจริงแล้วค่าน้ำหนักมี ความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัดมากที่สุดแล้ว เพียงแค่ลากเส้นบนกระดาษขาวก็สามารถแสดงค่าน้ำหนักได้
แล้ว ดังนั้นหากการให้ค่าน้ำหนักที่ยิ่งละเอียดมากเท่าใด ก็ย่อมสามารถแสดงออกถึงสีผิวและ
พื้นผิวของวัตถุที่วาดได้อย่างง่ายดาย โดยทั้งนี้จากภาพตัวอย่างด้านล่างจะเห็นได้ว่าการตัดกัน
ของค่าน้ำหนักทั้ง 2 ภาพนั้นต่างกัน ภาพแรกเป็นการลงค่าน้ำหนักตัดกันแบบหยาบไม่
ละเอียด แต่ภาพต่อไปเป็นการลงอย่างละเอียด ซึ่งดังที่กล่าวมาน้ำหนักจะแสดงให้รับรู้ได้ไม่ว่า
จะหยาบหรือละเอียด  
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รูปที่ 1.78 การให้ค่าน้ำหนักที่อ่อนกว่าความเป็นจริงส่งผลให้ภาพดูไม่โดดเด่นชัดเจน 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.23

รูปที่ 1.79 การให้ค่าน้ำหนักตามความเป็นจริงย่อมส่งผลให้ความชัดเจน หรือเมื่อให้น้ำหนักที่ 
              ถูกต้อง 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.23



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การใช้เส้นแทนค่าน้ำหนัก สำหรับผู้ที่มีความชำนาญทักษะวาดเส้นได้อย่างเข้าใจแล้ว 
จึงจะสามารถใช้เส้นแทนค่าน้ำหนักได้ โดยถือว่าเป็นเทคนิคอีกขั้นหนึ่งต่อจากการแรเงาเบื้อง
ต้น หากใช้ดินสอหรือปากกาก็ล้วนอยู่ในกลุ่มที่มีพื้นฐานมาจากวาดเส้นพื้นฐานแล้วทั้งสิ้น ดัง
นั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกหากจะพบงานที่ใช้เส้นแทนค่าน้ำหนัก 
  

 

 การใช้ค่าน้ำหนัก 3 ระดับกับการสร้างงาน ค่าน้ำหนักที่ดีนั้นส่วนใหญ่แล้วมักจะ
ปรากฏค่าน้ำหนักที่มีเข้ม กลาง อ่อน จึงจะทำให้ให้ภาพดูแล้วสมจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นในค่าน้ำหนัก 
3 ระดับที่กล่าวมา จะต้องมีการไล่เกลี่ยค่าน้ำหนักจากเข้มมาหาอ่อนได้อย่างกลมกลืน หากลง
เฉพาะเข้ม กลาง แล้วอ่อน จะทำให้ภาพดังกล่าวนั้นไม่มีความอ่อนนุ่มแต่อย่างใด ซึ่งผิดเจตนา
ของค่าความหมายในน้ำหนัก 3 ระดับ   
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รูปที่ 1.80  เส้นให้ค่าน้ำหนักได้โดยการสานไขว้กันไปมา ส่วนที่ตัดกันจะทำให้เกิดความเข้ม 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.21

รูปที่ 1.81  ตัวอย่างของการให้ค่าน้ำหนักเพียง 3 ระดับ ดูแล้วไม่หนักแน่น และโล่งเบา  
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.10



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การสร้างงานด้วยค่าน้ำหนักมากกว่า 3 ระดับ ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วในข้างต้นถึง
การลงค่าน้ำหนักนั้น หากสามารถลงค่าน้ำหนักดังกล่าวได้มากว่า 3 ระดับ เข้ม กลาง อ่่อน 
แล้วนั้น จะทำให้ได้ภาพที่มีความเหมือนจริงมากกว่าการใช้เพียงค่าเฉพาะ 3 น้ำหนัก 
 ตัวอย่างภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่าการที่ลงน้ำหนักให้มีค่ามากกว่า 3 ระดับนั้น จะมี
มิติที่น่าสนใจมากกว่า ความซับซ้อนดังกล่าวเกิดจากน้ำหนักได้ทำหน้าที่ในการแยกแยะ
คุณสมบัติของตัวน้ำหนักได้เอง จึงทำให้เกิดความซับซ้อนและตื้นลึก 
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รูปที่ 1.82  การให้ค่าน้ำหนักมากกว่า 3 ระดับ ทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากกว่าภาพที่ 1.81 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.11

รูปที่ 1.83 ตัวอย่างการให้ค่าน้ำหนักในวัตุที่มีค่าความเข้มของสีที่ต่างกัน พื้นผิวที่ต่างกัน  
              ย่อมให้น้ำหนักที่ต่างกัน



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การให้น้ำหนัก แสงและเงา 
 การวาดภาพที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้วาดๆ ได้แต่ลงแสงเงาไม่ได้แล้วนั้นจึงเป็น
เรื่องยากมากที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงควรฝึกฝนทักษะการร่างภาพและการลงน้ำ
หนัก แสงเงาให้ได้เพื่อจะได้ต่อยอดความคิดออกมาเป็นรูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ยิ่งมี
ทักษะมากก็ย่อมจะทำให้การทำงานง่ายกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อไหรที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องน้ำ
หนักและแสงเงาแล้ว ต่อให้มีความสามารถวาดภาพร่างได้เหมือนจริงแล้ว แต่ไม่สามารถ
ทำความเข้าใจเรื่องน้ำหนักได้ก็คงจะเป็นแบบตัวอย่างทางด้านล่าง และหากเข้าใจในเรื่องน้ำ
หนักแสงเงาก็ย่อมทำให้ภาพปรากฏดังตัวอย่างถัดลงไปอีกทางด้านล่างเช่นกัน 
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รูปที่ 1.85 การให้ค่าน้ำหนักของพื้นที่ย่อมปรากฏความชัดเจนกว่าการลงน้ำหนักแบบเสมอกัน 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.35

รปูที ่1.84 ปญัหาในการใหค้า่นำ้หนกัจะปรากฏใหเ้หน็ทนัททีีล่งระดบัซึง่ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.34



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ภาพวาดกับการให้ค่าน้ำหนัก แสงและเงา  
 ภาพรวมของการวาดภาพสักชิ้นหนึ่งนั้น จะเริ่มตั้งแต่ขบวนการร่างภาพที่เป็นระบบ 
ที่มีสัดส่วนรูปทรงแตกต่างกันไป ดังตัวอย่างที่ยกมาคือการวาดภาพคนและการแรเงา จะเห็น
ได้ว่าการร่างภาพโครงสร้างนั้นสำคัญสุดตั้งแต่เริ่มลงมือร่างภาพ หากผิดพลาดย่อมทำให้ภาพ
เพิ้ยนจากแบบได้ จากนั้นให้กำหนดขอบเขตของจุดที่แสงส่องและแสงส่องไม่ถึง แล้วจึงค่อย
ไล่น้ำหนักตามจริง เก็บรายละเอียดให้ปราณีต เหล่านี้คือการวาดภาพให้ค่าน้ำหนักแสงเงาที่
เป็นระบบที่ควรจดจำและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งคัดแล้วจะทำให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไป  
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รูปที่ 1.86 ตัวอย่างขั้นตอนในการวาดภาพคน โดยกำหนดขอบเขตของน้ำหนักให้ชัดเจน 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.18

รูปที่ 1.87 ภาพสำเร็จในการให้ค่าน้ำนักที่ได้แบ่งพื้นที่ไว้แล้ว จึงลงน้ำหนักมากกว่า 3 ระดับ  
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.19



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การเลือกค่าน้ำหนักที่ดีในการเขียนภาพ 
 การเลือกค่าน้ำหนักที่ดีนั้นควรเน้นในเรื่องของค่าระดับกลมกลืนภายในของตัวน้ำ
หนักเอง หากเลือกน้ำหนักที่มีเฉพาะขาวกับดำ เข้มกับอ่อนแล้ว จะทำให้ได้ภาพที่ไม่เหมือน
จริงเท่ากับการเลือกให้ค่าระดับที่มากกว่า 3 ถึง 4 ระดับ ดังภาพตัวอย่างจะเห็นได้ชัดเจนมาก 
โดยตัวอย่างภาพแรกจะเป็นการเลือกเอาเฉพาะขาวกับดำ ส่วนอีกภาพถัดไปเลือกใช้ค่าน้ำ
หนักที่มีการเกลี่ยไล่ระดับมากกว่า 3 ขั้น จึงส่งผลให้เกิดความนุ่มนวลและมีมิติมากกว่าภาพ
แรกอย่างสิ้นเชิง ทว่าการใช้น้ำหนัก 2 ระดับเหมาะสำหรับการทำงานภาพร่างอย่างหยาบ จึง
ไม่ค่อยพบงานดังกล่าวที่ลงน้ำหนักเพียงขาวกับดำ  
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รูปที่1.88 ตัวอย่างการให้น้ำหนักแบบที่เหมาะสมกับงานภาพร่างมากกว่านำไปใช้จริง 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.20

รูปที่ 1.89 ตัวอย่างการเลือกค่าน้ำหนักมากกว่า 3 ระดับย่อมทำให้เกิดเป็นมวลของรูปทรง 
ที่มา: Ken Goldman. Understanding Values (China: Walter Foster, 2006) p.20



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

สรุป 
 การวาดเส้นคือวิธีการหนึ่งของมนุษย์ที่ขีดเขียนลงบนพื้นหรือผนังที่รองรับแรงกด ขูด 
ขีด ของมนุษย์ได้ทุกสถานที่ที่มนุษย์ต้องการสะท้อนสิ่งที่เขาคิดให้ผู้อื่นได้รับรู้ การวาดเส้นจึงมี
ความสำคัญในเรื่องของการบันทึกข้อเท็จจริงจากต้นแบบ รวมถึงแสดงวิธีการคิดเพื่อปลุกเร้า
กระตุ้นต่อสิ่งที่คิด และศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ 
 ดังนั้นการวาดเส้นเพื่อศึกษาและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สื่อสารต่อกับ
มนุษย์ด้วยกันเอง จึงมีความสำคัญเป็นพื้นฐานแรกเริ่มก่อนที่จะพัฒนาการลงสี ลงน้ำหนักแสง
เงา เพืื่อสะท้อนความสเหมือนจริงให้ได้มากที่สุด โดยจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาด
เส้น เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ จึงจะทำให้วิธีการแรเงา แสง และเงา น้ำหนักในกาาร
แรเงา และการให้น้ำหนัก แสงและเงา มีประสิทธิภาพได้ดีนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ที่ครบหรือไม่ก็
อาศัยความชำนาญที่ได้ฝึกมือกันตั้งแต่แรเงาและการให้น้ำหนัก เพื่อนำเสนอถึงแนวความคิด
และต้นแบบที่ต้องการนำเสนอได้เป็นอย่างดี 
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แผนบริหารการสอนประจำหน่วยที่ 2 

การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต 

หัวข้อเนื้อหา                                                    

 โครงสร้างสำคัญอย่างไรทำไมจึงจำเป็น 
          การเขียนโครงสร้างสามเหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
        การเขียนโครงสร้างสี่เหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
 การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก และการแรน้ำหนัก 
         การเขียนโครงสร้างทรงกรวย และการแรน้ำหนัก 
         การเขียนโครงสร้างทรงกลม และการแรน้ำหนัก 
       การเขียนโครงสร้างภาพรวมร่างรูปทรงเรขาคณิต และการแรน้ำหนัก 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายบอกความรู้พื้นฐานทั่วไปของการเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรง
เรขาคณิตได้ 
 2. อธิบายขอบข่ายของการเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต ได้ 
 3. บ่งถึงความแตกต่างของ การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต ได้
ชัดเจน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บรรยายและอภิปรายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 ไฟล์ภาพและโปรแกรม Powerpoint 

การวัดผลประเมินผล 
 จากการตอบคำถามและรายงานค้นคว้าเพิ่มเติ่มรวมถึงทำงานท้ายชั่วโมง 
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หน่วยที่ 2 

การเขียนโครงสร้างสัดส่วนรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต 
                                                    

โครงสร้างสำคัญอย่างไรทำไมจึงจำเป็น 
 วาดเส้นหรือวาดวาดโดยปรกติทั่วไป สิ่งที่เราวาดล้วนมีโครงสร้างกือบทั้งหมดของรูป
ทรง อาจยกเว้นรูปร่างอิสระทั้งนี้หากมีการให้น้ำหนักในรูปร่างๆ นั้นจะมีโครงสร้างขึ้นมาทันที 
หากผู้วาดไม่สามารถเข้าใจในโครงสร้างของหุ่นตัวอย่างหรือสิ่งที่เรากำลังวาดได้ ย่อมทำให้ส่ง
ผลเสียต่อชิ้นงานซึ่งกำลังวาดอย่างแน่นอน  
 โครงสร้างจึงมีความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบรูปร่าง รูปทรงของชิ้นงานที่กำลัง
วาดให้ตรงตามหลักของความเป็นจริง กล่าวคือ หากวาดโครงสร้างทรงกระบอกได้ตามสัดส่วน
ตามหลักแล้ว ภาพทรงกระบอกจะสามารถตั้งได้ ไม่บูดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ อีกทั้ง
โครงสร้างของรูปทรงยังสามารถช่วยกำหนดตำแหน่งของอสงและเงาได้อย่างถูกต้อง ด้วย
ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หากโครงสร้างไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปจากความเป็นยิ่งย่อมทำให้ชิ้นงาน
เหล่านั้นไม่ประสบความได้สำเร็จแต่อย่างใด เกิดผลเสียต่อผู้วาด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจ
โครงสร้างของรูปทรงหลักในธรรมชาติให้เข้าใจ จึงจะสามารถปฎิบัติการวาดเส้นได้อย่างถูก
ต้องและมีประสิทธิผลต่อการสร้างสรรค์ 
 การวาดโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นกับว่าผู้
วาดมีเทคนิคและวิธีการแบบใด ดังนั้นการวาดเส้นพื้นฐานในเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่นำ
เสนอให้กับผู้ที่สนใจได้ลองทำตาม เชื่อว่าจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างของเรขาคณิตใน
อีกรูปแบบเทคนิคอีกหนึ่งทางให้เลือกเพื่อศึกษา เพื่อพัฒนาให้อยู่ในขั้นสูงได้อย่างเชี่ยวชาญ
และเมื่อนั้นโครงสร้างจะมีวิธีการเขียนอย่างไรก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ต้องกังวลใจ 
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การเขียนโครงสร้างสามเหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
 รูปทรงสามเหลี่ยม คือรูปทรงของการฝึกได้ง่ายสุดในบรรดารูปทรงเรขาคณิตด้วยกัน 
ด้วยระนาบที่แบนเรียบ อีกทั้งมุมที่แบ่งขอบเขตได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน 
กว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เริ่มจากการขีดเส้นตั้งโดยลากจากส่วนบนลงส่วนล่างตามความสูงที่ต้องการ 
2. จากนั้นขีดลากเส้นทแยงซ้ายหรือขวาตามถนัด 
3. จากส่วนล่างของเส้นตั้งแกนกลาง ให้ลากเส้นทแยงบรรจบกับเส้นทแยงทางตั้งซ้ายขวาตาม
ลาดเอียงของมุมสามเหลี่ยม ตรวจสอบเส้นให้ตรงไม่บิดเบี้ยว 
4. เมื่อประกอบเป็นโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมแล้วให้ลบเส้นที่ขีดลากเกินรูปทรงที่ต้องการออก 
5. กรณี แสงส่องเข้าด้านใด ด้านนั้นให้เว้นพื้นขาวของกระดาษ แต่ส่วนที่ไม่โดดแสงให้แรน้ำ
หนัก ให้เต็มพื้นที่ 
6. เมือ่ลงนำ้หนกัเตม็พืน้ทีแ่ลว้ ใหเ้ชค็และตรวจสอบวา่นำ้หนกัไดต้ามทีต่อ้งการหรอืไม ่หากไม่เป็น
ที่ต้องการสามารถเพิ่มน้ำหนักได้อีก โดยการแรเงาให้น้ำหนักมือเท่ากันทั่วทั้งขอบเขตของ
สามเหลี่ยม 
 
 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างสามเหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
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รูปที่ 2.1 ลากเส้นตั้งจากบนลงล่าง รูปที่ 2.2 ลากเส้นขวางส่วนฐาน 

รูปที่ 2.3 กำหนดจุดความสูงลากทะแยง รูปที่ 2.4 เส้นทะแยง 2 ฝั่ง ตามขนาด



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.5 ตรงบริเวณจุดตัดของเส้นทะแยงของบริเวญเส้นด้านล่าง ให้ลากเส้นทะแยงเพิ่ม

รูปที่ 2.6 ลากเส้นทะแยงทั้ง 2 ฝั่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ เส้นทะแยงขึ้นกับขนาดและ 
            ความสูงของชิ้นงาน

รูปที่ 2.7 เมื่อร่างโครงสร้างแล้วเสร็จจะได้รูปทรงสามเหลี่ยม ที่พร้อมจะลงน้ำหนักแรเงา 
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รูปที่ 2.8  ด้านที่ไม่โดนแสงให้ลงน้ำหนัก รูปที่ 2.9 ลงน้ำหนักให้ทั่ว

รูปที่ 2.10 เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย รูปที่ 2.11 เน้นแต่งน้ำหนักตามจริง

รูปที่ 2.12 ไล่น้ำหนักให้สมจริงตามที่เห็น รูปที่ 2.13 เน้นขอบส่วนเงาเข้ม
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รูปที่ 2.15 เก็บน้ำหนักเงาให้เรียบร้อย

รูปที่ 2.16 ภาพสำเร็จของรูปทรงสามเหลี่ยม

รูปที่ 2.14 ไล่น้ำหนักของเงากระจายออกมา
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การเขียนโครงสร้างสี่เหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
 สำหรับรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยม จะมีระนาบที่ต่างออกไปจากสามเหลี่ยม ทั้งนี้มีด้วย
กัน 3 ระนาบ ซึ่งมี 10 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ให้ลากส้นตั้งตามความต้องการ หรือตามขนาดของหุ่น  
2. จากนั้นให้ลากเ้นจากส่วนบนทะแย้งไปทางขวาหรือทางซ้ายตามที่ต้องการ สมมุติลากทะ
แย้งไปทางขวา ตามองศาที่ต้องการหรือตามหุ่น 
3. ดา้นลา่งของเสน้ตัง้ ใหล้ากเสน้ทะแยงไปทางขวาใหข้นานกบัเสน้ทะแยงทีล่ากไปกอ่นหนา้นัน้ 
4. สดุปลายของเสน้ทะแยง้ดา้นบนตามความตรงการหรอืจากหุน่ ใหล้ากเสน้ตัง้ลงมาใหข้นานกับเส้น
ตั้งที่ลากเป็นเส้นโครง จะได้ภาพสี่เหลี่ยมแบบข้าวหลามตัด จากนั้นให้ลบเส้นที่ลากเกินออก
ไป หากไม่มีเส้นที่เกินก็ขยับไปขั้นตอนต่อไป 
5. เริ่มจากส่วนบนของเส้นตั้งลากทะแยงไปทางซ้าย ตามขนาดที่ต้องการ 
6. จากดา้นลา่งลากใหข้นานกบัเสน้ดา้นบนทีล่ากเมือ่ครู ่จากนัน้ใหล้ากเสน้ตัง้จากบนลงลา่งให ้
ขนานกับเส้นตั้งที่เป็นเส้นแกน 
7. ลบเส้นที่ไม่ต้องการออก ในกรณีที่ลากเกินตามความต้องการ ซึ่งตอนนี้จะได้สี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด 2 ดอก  
8. ที่ปลายของเส้นตั้งทั้งซ้ายและขวา ให้เลือกเอาที่สะดวกแล้วลากเส้นให้ทะแยงขนานกันไป
ตามองศาของเส้นทะแยงอีกฝั่ง เสร็จแล้วทำตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้งที่ปลายของเส้นตั้ง 
9. ตอนนี้จะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีระนาบด้วยกันทั้งหมด 3 ระนาบ ในระนาบทั้งหมดด้านที่รับ
แสง ให้เว้นพื้นขาวของกระดาษ 
10. จากนั้นให้ดูทิศทางของแสงส่องเข้ามาจะมีระนาบด้านหนึ่งที่มีน้ำหนักเข้มสุด ดังนั้นการ
แรเงารูปทรงสี่เหลี่ยมต้องทำให้ระนาบตั้งมีความต่างกันให้ได้ ยกเว้นแสงที่ส่องทางด้านหน้า
โดยระนาบทั้ง 2 รับแสงในปริมาณเท่ากันนั้นเอง 

 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างสี่เหลี่ยม และการแรน้ำหนัก 
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รูปที่ 2.18 ลากเส้นขวางส่วนล่างผ่านเส้นตั้งรูปที่ 2.17 ลากเส้นตั้งตามขนาดที่ต้องการ
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รูปที่ 2.19 ลากเส้นทะแยงมาบรรจบที่จุด 
              ตัดเส้นตั้งกับเส้นขวาง

รูปที่ 2.20 ที่ปลายของจุดเส้นทะแยงให้ลาก 
              เส้นตั้งอีกเส้นหนึ่งให้ขนากับเส้น 
              ตั้งเส้นแรก

รูปที่ 2.21 ด้านบนของเส้นตั้งบนจุดของ 
              เส้นทะแยงลากขนานกับเส้น 
              ทะแยงเส้นล่าง 

รูปที่ 2.22 อีกด้านหนึ่งให้ใช้วิธีเดียวกับด้าน 
              ซ้าย โดยคำนึงถึงเส้นขนาน หาก 
              เส้นดังกล่าวไม่ขนานกันจะทำให้ 
              บูดเปี้ยว

รูปที่ 2.23 เมื่อลากเส้นครบจะได้ดังภาพ รูปที่ 2.24 เพิ่มเส้นขนานด้านบนอีกหนึ่ง 
              เส้น
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รูปที่ 2.25 ลากเส้นขนานไปอีกด้านหนึ่ง รูปที่ 2.26 เมื่อทำครบทุกด้านจะได้รูปทรง 
              สี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.27 ลงน้ำหนักในส่วนที่ไม่โดนแสง รูปที่ 2.28 ลงน้ำหนักมือให้ทั่วถึงไม่เน้นส่วน 
              ใดส่วนหนึ่งก่อน เพราะต้องไล่น้ำ 
              หนักตามความอ่อนเข้มกับอีก 
              ด้านหนึ่ง

รูปที่ 2.29 ลงน้ำหนักคล้ายกับอีกด้านหนึ่ง รูปที่ 2.30 ลงให้ทั่วทั้งด้านในน้ำหนักที่เท่า 
              กัน ไม่ลงน้ำหนักเข้มมาก
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รูปที่ 2.32 เน้นเส้นเงาเข้มของรูปทรงพร้อมกับให้น้ำหนักเงา

รูปที่ 2.33 เมื่อลงน้ำหนักเงาจนแล้วเสร็จจะได้ภาพรูปทรงสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.31 ลงน้ำหนักเพิ่มอีกด้านที่ไม่โดนแสงให้เข้มกว่าอีกด้านที่ลงน้ำหนักเอาไว้เท่ากัน 
              เมื่อคร้ังแรก
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การเขียนโครงสร้างทรงกระบอก และการแรน้ำหนัก  
 ทรงกระบอกเป็นรูปทรงที่มีระนาบต่างออกไปจากสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอย่างสิ้นเชิง 
ด้วยความเป็นทรงกลมที่สามารถดูได้รอบตามระนาบ ทำให้การแรน้ำหนักก็ตามออกไป ซึ่งมี  
8 ขั้นตอน ดังที่จะกล่าวถึงตามข้อลำดับ 
1. ให้ลากเส้นตั้งตามความยาวที่ต้องการ หรือตามขนาดของหุ่น 
2. จากเส้นแกนที่ลากให้กำหนดระยะด้านซ้ายหรือด้านขวาให้มีความกว้างเท่ากัน จากนั้นจุด
ตำแหน่งของระยะความกว้าง 
3. ลากเส้นนอกจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง เหนือเส้นแกนกลาง และลากเส้นนอนด้านล่างแบบเดียว
กับด้านบน 
4. ที่ปลายของเส้นกำหนดระยะความกว้างทั้ง 2 เส้น ให้ลากเส้นตั้งจากบนลงล่าง ทั้ง 2 ฝั่ง 
ตอนนี้จะได้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าตามที่ต้องการหรือตามหุ่นก็สุด
แล้วแต่  
5. ที่ปลายทั้งสองด้านบนของเส้น ให้ทำเป็นเส้นโค้งทั้ง 2 โค้งหันหน้าเข้ารับกันหรือเรียกตัวซี
หันหน้าเข้าหากัน 
6. ด้านล่างให้ทำตามอย่างเช่นเดียวกัน แต่ให้ทำเส้นโค้งเหนือเส้นนอนบริเวณของปลายระยะ
ที่กำหนด 
7. เมือ่ไดโ้ครงสรา้งของทรงกระบอกตามทีต่อ้งการแลว้ ใหล้บเสน้โครงสรา้งสว่นเกนิออกไป จาก
นัน้ดแูสงสอ่งเขา้ทางดา้นใดของรปูทรงกระบอก ใหก้ำหนดสว่นทีแ่สงเขา้โดยการเวน้ขาวของพืน้
กระดาษ จากนัน้ใหแ้รนำ้หนกัตามแบบไมม่ชีอ่งนำ้หนกัในระดบั 2 และ 3 ตามลำดบัจนกวา่จะ
ไดน้ำ้หนกัตามทีต่อ้งการ อนึง่ใหเ้วน้ดา้นทีไ่มโ่ดนแสงเอาไวใ้กลข้อบเพือ่ใหเ้ปน็แสงสะทอ้น 
8. จากนั้นให้เริ่มแระน้ำหนักของเงาตามที่ต้องการหรือตามที่มุมเห็นจากหุ่น 
 
 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างทรงกระบอก และการแรน้ำหนัก 

 

S59

รูปที่ 2.35 ลากเส้นขวางตัดเส้นตั้งรูปที่ 2.34 ลากเส้นตั้งแกนกลางหนึ่งเส้น



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.36 ด้านบนลากเส้นขวางอีกเส้น รูปที่ 2.37 บริเวณเส้นตัดกันให้ร่างวงรี

รูปที่ 2.39 ลากเส้นตั้งทางด้านขวาจดที่เส้น 
              ขวาง

รูปที่ 2.38 ขอบปลายของวงรีลากเส้นตั้ง

รูปที่ 2.41 เส้นโค้งบรรจบกับปลายเส้นตั้ง 
              อีกจุดด้านขวา

รูปที่ 2.40 ปลายเส้นตั้งลากเป็นเส้นโค้ง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.43 น้ำหนักที่ลงให้เว้นด้านขอบเป็น 
              ช่องว่าง ไม่เต็มพื้นที่ทางด้านข้าง

รูปที่ 2.42 ลงน้ำหนักโดยรวมจากด้านบน 
              หรือด้านล่างตามความถนัด

รูปที่ 2.45 น้ำหนักยังคงความสม่ำเสมอรูปที่ 2.44 เกลี่ยน้ำหนักไปตามพื้นที่ว่าง

รูปที่ 2.46 ปลายขอบอีกด้านหนึ่งให้ 
              เว้นเป็นจุดแสงส่องที่ใหญ่ 
              กว่าฝั่งขวา

รูปที่ 2.47 วกกลับมาเพิ่มน้ำหนักอีกระดับ 
              หนึ่งให้ไล่ค่าความอ่อนแก่ในตัวรูป 
              ทรงอย่างละเอียดไม่เร่งน้ำหนัก



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.50 เมื่อเพิ่มน้ำหนักอ่อนแก่ตาม 
              ความโค้งของระนาบที่รับแสง 
              แล้วให้เน้นเส้นและตรวจสอบ 
              ความละเอียดอีกครั้งของการ 
              ไล่เกลี่ยน้ำหนักแสงเงา ก่อนที่ 
              จะลงเงากระทบบนพื้นต่อไป

รูปที่ 2.51 เมื่อแล้วเสร็จจึงจะได้ภาพของรูป 
              ทรงกระบอกตามที่ต้องการ

รูปที่ 2.48 ไล่น้ำหนักอ่อนแก่ตามสภาพที่ถูก 
              แสงส่องกระทบโดยคำนึงถึง 
              ความเป็นน้ำหนักเข้มในส่วนที่ไม่ 
              โดนแสงและน้ำหนักอ่อนในส่วน 
              ที่โดนแสงน้อยตามลำดับ

รูปที่ 2.49 บริเวณขอบปลายด้านที่ไม่โดน 
              แสง เว้นเอาไว้เพื่อแสดงถึง  
              ไฮไลท์ ของแสงกระทบจากพื้น 
              สะท้อนเข้าสู่วัตถุรูปทรงกระบอก 
              จึงจะทำให้ภาพสมบูรณ์ถูกต้อง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างทรงกรวย และการแรน้ำหนัก 
 ทรงกรวยมีมวลระนาบคล้ายกับรูปทรงกระบอก ต่างกันเพียงแค่รูปทรงของทรงกรวย
มียอดสอบปลายแหลมเข้าหากัน ดังนั้นหากจะกล่าวว่าทรงกรวยคือการเฉือนบางส่วนของทรง
กระบอกออกในส่วนด้านบนแล้วเหลาให้เป็นยอดแหลมนั้นเอง ดังนั้นขั้นตอนการเขียนทรง
กรวยจึงมีด้วยกัน 9 ขั้นตอนดังนี้ 
1. ลากเส้นตั้งแกนกลาง ตามความยาวที่ต้องการ 
2. ลากเส้นนอนด้านล่างตามความกว้างระยะของฐาน ของทรงกรวย 
3. ที่ปลายยอดของเส้นแกนตั้งให้ลากเส้นทแยงทั้งซ้ายและขวา ลงมายังเส้นนอนด้านล่างตาม
ระยะความกว้าง จะได้รูปร่างสามเหลี่ยม 
4. ที่ปลายเส้นนอนของระยะที่กำหนด ให้ทำวิธีเดียวกับทรงกระบอก โดยใช้ตัวซีหรือเส้นโค้ง
เหนือเส้นนอน จากปลายแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง 
5. เมื่อได้ฐานที่เป็นทรงกระบอกแล้ว ทำให้การขึ้นโครงสร้างทรวงกรวยสมูรณ์ จากนั้นให้ลบ
เส้นที่ไม่ต้องการหรือเกี่ยวข้องออกไป 
6. ขั้นตอนแรน้ำหนักทำตามอย่างขั้นตอนเดียวกับรูปทรงกระบอก  แต่พื้นที่จะสอบเล็กลงที่
ส่วนปลาย ดังนั้นต้องควบคลุมข้อมือให้ดี 
7. การเว้นที่ว่างของแสงสะท้อนและด้านที่รับแสง ก็เป็นไปตามรูปทรงกรวยทุกประการ 
8. ลงน้ำหนักตามขั้นตอนแบบที่ไม่มีช่องน้ำหนัก จนกว่าจะได้ตามที่ต้องการหรือน้ำหนักจาก
หุ่นจริง 
9. การแรเงาตกทอดของวัตถุให้ดูทิศทางของเงาหักเหไปในทิศทางใด ให้ลงน้ำหนักตามนั้น จะ
ทำให้ค่าน้ำหนักของทรงกรวยดูแล้วสมจริง 

 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างทรงกรวย และการแรน้ำหนัก 
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รูปที่ 2.52 ลากเส้นตั้งหนึ่งเส้น รูปที่ 2.53 ลากเส้นขวางตัดเส้นตั้งด้านล่าง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.55 ด้านข้างขวามือใช้วิธีการเดียวกัน 
              กับทางด้านซ้าย โดยคำนึงถึง 
              ความกว้างของเส้นทะแยงให้อยู่ 
               ในรูปร่างของความเป็นจริง 
               สมส่วนกับขนาดของเส้นตั้ง

รูปที่ 2.54 ที่ส่วนปลายบนของเส้นตั้ง ขีด 
              ลากเป็นเส้นทะแยงลงมา 
              บรรจบกับเส้นนอนที่ลากขวาง

รูปที่ 2.57 เส้นวงโค้งคึ่งวงกลมนั้นลาก 
              จากจุดตัดอีกด้านหนึ่งไปยัง 
               อีกฝั่งหนึ่งโดยดูความโค้งของ 
               องศาเป็นหลักเพื่อความ 
               สมบูรณ์สวยงามของวงโค้ง 

รูปที่ 2.56 จุดบรรจบเส้นทะแยงกับเส้นขวาง 
              นอน ให้ทำเป็นเส้นรูปครึ่งวงกลม



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.59 การลงน้ำหนักให้เว้นตำแหน่ง 
              ของแสงไฮไลท์ (แสงสะท้อน 
              สว่างจ้า) เป็นเส้นขนาดเล็ก  
              เช่นเดียวกับทรงกระบอกที่ผ่าน 
              มา ต้องคำนึงถึงการเกลี่ยน้ำ 
              หนักมือให้เท่ากันเสมอ

รูปที่ 2.58 เมื่อได้โครงสร้างของรูปทรง 
              กรวยสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้น 
              ให้ลงน้ำหนักแรเงา

รูปที่ 2.60 การลงน้ำหนักค่อยๆ ไล่เกลี่ย 
              ไปตามขอบเขตของพื้นที่ทรง 
              กรวยโดยให้ส่วนฐานที่มีความ 
              กว้างและส่วนปลายที่สอบและ 
              แคบ ตามรูปทรง

รูปที่ 2.61 ส่วนที่ถูกแสงส่องกระทบของ 
              รูปทรงให้เว้นพื้นที่สีขาวของ 
              น้ำหนักสว่างสุดเอาไว้เสมอ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 

 

 

 

S66

รูปที่ 2.63 การไล่เกลี่ยน้ำหนักใช้วิธีการ 
              เดิมของการแรเงา คือค่อยๆ  
              ขยับประคองน้ำหนักมือให้ 
              สม่ำเสมออย่างเน้นลงน้ำหนัก 
              มือในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

รูปที่ 2.62 เมื่อทำการลงน้ำหนักจนครบ 
              เต็มพื้นที่รูปทรงกรวยในรอบ 
              แรกแล้ว ให้ตรวจทานเรื่อง 
              น้ำหนักที่ไม่ละเอียด ก็เกลี่ย 
              ให้กลืนกันให้ได้มากที่สุด

รูปที่ 2.65 เมื่อทำการตกแต่งเก็บราย 
              ละเอียดจนครบสมบูรณ์แล้วก็ 
              จะได้รูปทรงกรวยตามอย่างที่ 
               เห็นในภาพ

รูปที่ 2.64 เมื่อแล้วเสร็จจากการให้น้ำ 
              หนักกับรูปทรงกรวยแล้ว จึง 
              ขยับลงมาทำเงาตกกระทบ 
              ของรูปทรงตามการไล่ค่าน้ำ 
              หนักอ่อนแก่



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างทรงกลม และการแรน้ำหนัก 
 ทรงกลมคือ รูปทรงที่จัดได้ว่ายากในทุกรูทรงของเรขาคณิต ด้วยระนาบที่กลมไม่ได้
ราบเรียบ อีกทั้งการเคลื่อนไหวที่กลิ้งไปมาได้อย่างอิสระ ทำให้การแร น้ำหนักจึงต้องใช้ทักษะ
ที่มากกว่าการเขียนของรูปทรงเรขาคณิตที่ผ่านมาทั้งหมด การเขียนโครงสร้างและการแรน้ำ
หนักของทรงกลมจึงมีด้วยกันทั้งหมด  ขั้นตอนตามลำดับดังนี้ 
1. ให้เขียนเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า ตามความกว้างและความสูงของทรงกลม จากนั้นแบ่ง
ครึ่งออกให้เป็น 4 ส่วน จากนั้นเริ่มลากเส้นเป็นวงกลมตามช่องสี่เหลี่ยม วนจนกว่าจะได้รูป
ร่างเป็นวงกลมตามแบบ 
2. หากไม่สะดวกหรือไม่คุ้นกับขั้นตอนการขึ้นรูป สามารถใช้มือร่างวนเป็นรูปวงกลมได้อีกวิธี
หนึ่เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะขึ้นรูปด้วยวิธีไหนก็ดีจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักมือในการร่างภาพให้เบา 
เพื่อจะได้ปรับแก้ไขจนกว่าจะได้รูปตามที่ต้องการ 
3. เมื่อเลือกทำตามอย่างการขึ้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว เมื่อวนจนได้รูปวงกลมที่ต้องการ
แล้ว จากนั้นให้เน้นเส้นให้เข้มการเส้นร่างไม่มากนัก เพื่อจะได้รู้ขอบเขตของวงกลม ลบเส้นที่
ไม่ต้องการออก 
4. การแรน้ำหนักวงกลมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีการทำที่ต่างออกไปกล่าวคือ ด้วยข้อ
จำกัดของรูปทรงกมเวลาแสงส่องผ่านเข้ามากระทบกับระนาบของรูปทรงนั้น ให้นึกถึงรูป
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอาไว้ ดังนั้นการแรน้ำหนักจะต้องบังคับมือให้อยู่ในรูปของพระจันทร์เสี้ยว
นั้นเอง 
5. จากนัน้แรนำ้หนกัตามขัน้ระยะของชอ่งตามลำดบั จนครบตามความเขม้ของแสงบนรปูทรงกลม  
6. ในขณะที่แรน้ำหนักให้เว้นขอบเช่นเดียวกับทรงกระบอกและทรงกลม 
7. จากนั้นให้ดูน้ำหนักและทิศทางของเงา ให้น้ำหนักตามค่าความเข้มอ่อนตามที่เห็น จนเป็นที่
ลงตัวตามต้นแบบจึงถือว่าแล้วเสร็จ 
 
 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างทรงกลม และการแรน้ำหนัก 
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รูปที่ 2.66 ลากเส้นตั้งหนึ่งเส้น รูปที่ 2.67 ลากเส้นขวางกึ่งกลางเส้นตั้ง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.69 ลากเส้นทางด้านบนต่อจาก 
              ด้านข้าง

รูปที่ 2.70 ลากจากด้านบนลงด้านล่าง

รูปที่ 2.68 คำนวนขนาดที่ต้องการเพื่อลากเส้น 
              ให้ได้รูปร่างสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.71 จากด้านข้างบรรจบกับเส้นตั้งจะ 
               ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.72 จากด้านบนให้ลากเป็นวงโค้ง รูปที่ 2.73 เส้นโค้งครึ่งวงกลมจากบนลงล่าง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.75 เมื่อแล้วเสร็จจะได้รูปร่างวงกลมรูปที่ 2.74 อีกฝั่งด้านขวาก็ให้ทำในลักษณะ 
              เดียวกัน

รูปที่ 2.77 การปรับแต่งค่อยๆ วนวงโค้งเพื่อ 
              เช็คเส้นให้ได้ตามที่ต้องการ

รูปที่ 2.76 ปรับแต่งวงกลมให้ได้ตาม 
              ลักษณะที่ควรจะเป็น

รูปที่ 2.78 ลากเส้นวนไปเพื่อให้ได้ทรงกลม 
              ที่กลมที่สุดในการร่างภาพครั้งนี้

รูปที่ 2.79 เมื่อมั่นใจในการร่างภาพวนไปมา 
              ได้วงกลมแล้ว จึงเน้นเส้นให้เข้ม



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.80 เมื่อเน้นเส้นเข้มแล้วเสร็จ จะได้ 
              วงกลมตามรูปตัวอย่าง

รูปที่ 2.81 ลงน้ำหนักมือให้สม่ำเสมอ

รูปที่ 2.82 เว้นส่วนที่โดนแสงและส่วน 
              ไฮไลน์ ที่นิยมกันในรูปทรงโค้ง

รูปที่ 2.83 บังคับข้อมือให้แรเงาให้ได้แบบ 
              พระจันทร์เสี้ยว

รูปที่ 2.85 ปรับแต่งเกลี่ยน้ำหนักจนแล้ว 
              เสร็จ จึงได้ภาพทรงกลม

รูปที่ 2.84 เน้นน้ำหนักให้ได้ตามความเป็น 
              จริงแล้วจึงใส่เงาตกกระทบ



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างภาพรวมร่างรูปทรงเรขาคณิต และการแรน้ำหนัก 
 ภายหลังจากเรียนรู้โครงสร้างและการแรน้ำหนักให้แสงเงาของรูปทรงเรขาคณิตกัน
แล้ว ในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการเขียนโครงสร้างภาพรวมโดยการจัดหุ่นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด
ที่ได้ฝึกกันมานั้น นำมาศึกษาเรื่องของแสงส่องและการเกิดเงากระทบกับอีกรูปทรงไปยังอีกรูป
ทรงดังหัวข้อที่เรียงเอาไว้ตามลำดับนี้ 
1. เลือกมุมหรือจัดตามที่ตนเองสะดวก โดยคำนึงถึงแสงและเงาที่พาดผ่าน 
2. กระดานที่เขียนไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด ของให้แบ่งกระดาษนั้นออกเป็น 4  ส่วน โดยอาศัย
ความรู้สึกคาดคะเนหรือไม่ก็ร่างเส้นตั้งตรงกลางภาพและเส้นนอนตรงกลางภาพให้ตัดกัน จุด
ตัดคือจุดกึ่งกลางของกระดาษที่ใช้วาด ทั้งนี้การร่างเส้นตั้งและเส้นนอนต้องทำการร่างแบบ
เบามือที่สุด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการลบเส้นเมื่อร่างภาพรวมแล้วเสร็จ 

 ตัวอย่างรายละเอียดของการเขียนโครงสร้างรวมเรขาคณิต และการแรน้ำหนัก 
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รูปที่ 2.86 หาจุดกึ่งกลางของภาพ รูปที่ 2.87 ลากเส้นขวางผ่านจุดกึ่งกลาง

รูปที่ 2.88 เริ่มต้นที่รูปทรงสามเหลี่ยม จาก 
              เส้นทะแยง

รูปที่ 2.89 เส้นทะแยงด้านล่างอีกเส้น



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.90 บรรจบกับเส้นตั้ง

รูปที่ 2.92 เมื่อแล้วเสร็จจะได้รูปทรง 
              สามเหลี่ยม

รูปที่ 2.91 ฝั่งทางด้านขวาก็ให้ทำตามอย่าง 
              เดียวกัน

รูปที่ 2.93 วนข้อมือเป็นรูปวงกลมด้วยน้ำ 
              หนักเส้นที่เบา วนไปให้ได้ตามวงโค้ง

รูปที่ 2.94 ปรับแต่งวงกลมจนแล้วเสร็จ รูปที่ 2.95 ขยับออกไปให้ลากเส้นขวาง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.96 ที่ปลายเส้นขวางลากเส้นตั้ง รูปที่ 2.97 ลากทั้ง 2 ฝั่งจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.99 เส้นวงรีที่ลากทั้งหมดจะได้รูป 
              ทรงกระบอก

รูปที่ 2.98 ที่มุมปลายสุดให้ทำเป็นเส้นวงรี

รูปที่ 2.101 จากนั้นที่ปลายเส้นให้ลากเส้น 
                ทะแยงลงด้านล่าง

รูปที่ 2.100 รูปทรงสี่เหลี่ยม ให้ลากเส้น 
                ทะแยงด้านบน



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.102 ที่มุมปลายเส้นด้านล่างให้ลาก 
                เส้นทะแยงขนานกับเส้นที่ลาก 
                มาก่อนหน้า

รูปที่ 2.104 ที่ปลายมุมให้ลากเส้นตั้งลงมา

รูปที่ 2.103 เมื่อลากเส้นจากปลายครบ 
                ทั้งหมดจะได้รูปสี่เหลี่ยม 
                ข้าวหลามตัด

รูปที่ 2.105 การลากเส้นตั้งต้องขนานกัน

รูปที่ 2.106 ลากจุดที่ปลายของเส้นตั้งให้ 
                เป็นเส้นทะแยง

รูปที่ 2.107 เส้นทะแยงต้องคำนึงถึงความ 
                ขนานกันของเส้นทุกเส้น



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.108 เมื่อลากเส้นมุมบรรจบกันแล้ว 
                จะได้รูปทรงสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.109 รูปทรงกรวย ให้ลากเส้นตั้งตาม 
                ความสูงของขนาดหรือที่ต้องการ

รูปที่ 2.111 เมื่อลากเส้นแล้วไปบรรจบกัย 
                เส้นรูปทรงอื่น อาจลากผ่าน 
                หรือไม่ก็ได้

รูปที่ 2.110 ที่ปลายสุดของเส้นตั้งให้ลาก 
                เป็นเส้นทะแยงตามความกว้าง

รูปที่ 2.113 ที่ด้านปลายทางขวาให้ทำเป็น 
                เส้นโค้ง อาจจะใช้วิธีลากผ่าน 
                วัตถุเพื่อไปบรรจบกันของเส้น 
                อีกฝั่งก็ได้

รูปที่ 2.112 ทางด้านขวาให้ลากเส้นทะแยง 
                ลงมาจนสุดเส้นที่ต้องการตาม 
                ขนาดของทรงกรวย



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.114 ภายหลังจากการร่างภาพ 
               โครงสร้างรูปทรงโดยรวมทั้งหมด 
               แล้วให้ตรวจเช็คความเรียบร้อย 
               ก่อนลงน้ำหนักแรเงา

รูปที่ 2.116 กรณีที่รูปทรงเป็นทรงกลมให้ 
               ระวังเรื่องของการเว้นแสงสะท้อน 
               หรือไฮไลท์เสมอ

รูปที่ 2.115 ให้ลงน้ำหนักมือในรูปทรง 
                ทั้งหมดโดยรักษาระดับให้ 
                สม่ำเสมออย่าให้เข้มไป อ่อน 
                ไป ในบางรูปทรง

รูปที่ 2.117 การลงน้ำหนักควรตรวจสอบให้ 
                ละเอียดในเรื่องการแรเงาออก 
                นอกขอบเขตให้ดี

รูปที่ 2.118 หากแรเงาแล้วเกิดการเลยออก 
               นอกบริเวณรูปทรงไปจะทำให้อีก 
               พื้นที่หนึ่งจะมีความเข้มเกิดขึ้นทันที

รูปที่ 2.119 เมื่อลงน้ำหนักมือที่เท่ากัน 
                ทั้งหมดรูปทรงโดยรวมแล้ว  
                จะได้ภาพทิศทางของแสง



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.121 เกลี่ยให้ละเอียดอย่างละเอียด 
                ไม่ต้องเร่งรีบ

รูปที่ 2.120 ลงน้ำหนักรอบต่อไปยังคงต้อง 
               รักษาระดับน้ำหนักมือเช่นเคย

รูปที่ 2.123 การให้น้ำหนักที่ถูกต้องนั้นจะ 
               ทำให้ได้งานที่สมบูรณ์ละเอียด 
               อย่างเป็นระบบถูกต้อง

รูปที่ 2.122 ภายหลังจากการลงน้ำหนักใน 
                รอบนี้แล้ว จะเห็นได้ถึงค่า 
                เปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก

รูปที่ 2.125 การเก็บรายละเอียดในรอบที่ 
                สามนั้นให้เน้นไปยังจุดที่มี 
                ความเข้มสุดของแต่ละรูปทรง 
                ให้ได้มากที่สุด

รูปที่ 2.124 หากรีบเร่งในการให้น้ำหนักเร็ว 
               เกินไป ย่อมทำให้มีการส่งผล 
               เสียต่อภาพโดยรวม เสียทั้งเวลา 
               และพลังงานโดยเปล่าประโยชน์



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 2.127 การลงเงาสะท้อนจึงเป็นการ 
                เพิ่มน้ำหนักเพิ่มเข้าไปอีกใน 
                ส่วนของเงาที่ถูกกระทบ

รูปที่ 2.126 สิ่งที่ต่างออกไปจากการเขียนรูป 
                ทรงแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่มนั้น  
                จะมีการตกกระทบของเงาพาด 
                ผ่านไปสู่ระนาบของรูปทรงอีก 
                ชิ้นเสมอ

รูปที่ 2.128 เมื่อแล้วเสร็จให้ลงเงาที่พื้นต่อ รูปที่ 2.129 เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์

รูปที่ 2.130 ภาพสมบูรณ์ของโครงสร้างรูปทรงและการให้ค่าน้ำหนักแสงเงาของเรขาคณิต



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

สรุป 
 การร่างโครงสร้างขึ้นรูปสำหรับรูปทรงเรขาคณิต เป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่ขั้นสูงสำหรับ
การเขียนวาดภาพแรเงาน้ำหนัก ให้เข้าใจและเขียนได้อย่างถูกต้อง รูปทรงแต่ละชนิดมีบริบทที่
แต่ต่างกัันออกไป ทรงสามเหลี่ยมมีระนาบที่แบนเรียบเหมือนกันทรงสี่เหลี่ยม ทว่าต่างจาก
ทรงกระบอกและทรงกรวยที่ระนาบโค้ง ส่วนวงกลมมีระนาบต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เป็นต้น 
 ดังนั้นเมื่อประสิทธิภาพของการร่างโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักกันแล้ว อย่างน้อย
ที่สุดผู้วาดไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เหมือนหุ่นเพราะการวาดภาพรูปทรงหากโครงสร้างถูกต้องยังไง
ก็แสดงว่าเป็นรูปทรง เว้นเสียร่างภาพบิดเบี้ยวโครงสร้างไม่ถูกหลัก ถึงแม้ว่าจะแรน้ำหนักแสง
เงาถูกต้องงดงามละเอียดปราณใดก็คงเปล่าประโยชน์ อย่างไรก็ดีการที่วาดโครงสร้างถูกถูกแต่
แรเงาน้ำหนักแสงเงาไม่ดีก็ยังดีกว่าวาดโครงสร้างไม่ได้สัดส่วนนั้นเอง 
 โครงสร้างและน้ำหนักแสงเงาจะทำงานกันได้อย่างสอดคล้องสอดรับกันต่อเมื่อผู้วาด
ทำงานดังที่กล่าวมาได้สมสัดส่วน ทำให้เชื่อได้ว่าผู้วาดจะมีความเข้าใจสามารถเขียนหรือวาด
ภาพรูปทรงที่ซับซ้อนได้ตามลำดับพัฒนาการในลำดับยากขึ้นไปได้อีกในโอกาสต่อๆ ไป 
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แผนบริหารการสอนประจำหน่วยที่ 3 
ลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ 

หัวข้อเนื้อหา                                                    
 พื้นผิวสะท้อนอะไรในการวาดเส้น 
 พื้นผิวด้าน 
         พื้นผิวมันวาว 
         พื้นผิวโปร่งใส 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายบอกความรู้พื้นฐานทั่วไปของลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ได้ 
 2. อธิบายขอบข่ายของลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ได้ 
 3. บ่งถึงความแตกต่างของลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บรรยายและอภิปรายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 ไฟล์ภาพและโปรแกรม Powerpoint 

การวัดผลประเมินผล 
 จากการตอบคำถามและรายงานค้นคว้าเพิ่มเติ่มรวมถึงทำงานท้ายชั่วโมง 
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หน่วยที่ 3 
ลักษณะพื้นผิวของวัตถุต่างๆ 

                                                    
พื้นผิวสะท้อนอะไรในการวาดเส้น 
 พื้นผิวของวัตถุจะแสดงให้เห็นถึงผิวซึ่งสะท้อนการรับรู้ต่อมนุุษย์ในทุกเพศทุกวัย บาง
ครั้งพื้นผิวอาจทำให้เราหดหู่ สนุก ตื่นเต้น เศร้า น่าสนใจน่าค้นหา เป็นต้น ถึงแม้ว่าเราจะรับรู้
ถึงลักษณะของพื้นผิวของสิ่งต่างๆ รู้สึกว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน และขรุขระก็ดี  เหล่านี้ไม่1

ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ในการแสดงออกด้วยพื้นผิว
ต่อการรับรู้ที่สื่อส่งสารผ่านกันออกไปให้ได้รับรู้ 
 การวาดเส้นแรน้ำหนักแสงเงาของพื้นผิวสำหรับงานออกแบบก็เช่นเดียวกัน ผู้วาด
จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของพื้นผิวในลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สามารถ
เมื่อออกแบบแล้วใส่พื้นผิวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการนำเสนอ เช่น พื้นมันวาว พื้นด้้าน มี
เทคนิควิธีการขั้นตอนอย่างไร ซึ่งอย่างน้อยที่สุดพื้นผิวได้เป็นตัวแสดงออกที่สะท้อนให้เข้าใจได้
ว่าแนวคิดของผู้ออกแบบต้องการให้ชิ้นงานทำด้วยวัสดุอะไร ดังนั้นพื้นผิวจึงเป็นอีกหนึ่ง
ประเภทของการศึกษาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการวาดภาพเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อสารกับ
ผู้รับสาร เป็นต้น 

 

  ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2557), หน้า 82.1
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รูปที่ 3.1 ตัวอย่างพื้นผิวของวัตถุจากหุ่นนิ่ง ขวด แจกัน ชามและเหยือกน้ำ ให้อารมณ์ที่ 
            แตกต่างกันออกไป ซึ่งผิวพื้นสามารถสื่อถึงการรับรู้ได้เป็นอย่างดี 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 80



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.3 ตัวอย่างชนิดเดียวกันแต่ลดอัตราส่วนของแสงส่องสว่างลง ทำใหเเกิดพื้นผิวที่ 
            ขรุขระอย่างชัดเจน น้ำหนักถูกลงเกลี่ยกันอย่างหลายระดับต่างจาก รูปที่ 3.2  
            ทำให้พื้นผิวสื่อถึงการมองเห็นแตกต่างกันออกไป 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.49

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างของพื้นผิวที่ถูกแสงส่องส่วางจัด ทำให้พื้นผิวของวัตถุสว่างจ้า การลงน้ำ 
            หนักจึงสามารถแรเงาได้โดยขอบรอบนอกแทน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.5 ตัวอย่างกล่องกับหุ่นทรงกลม แสดงพื้นผิวที่แตกต่างกัน จึงทำให้ค่าน้ำหนักมี 
            ความแตกต่างกันอย่างเห็นไ้ชัด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.11

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างของการแสดงพื้นผิวที่ให้รับรู้ได้ถึงผิวสัมผัสซึ่งสามารถทำให้เกิดความแตก 
            ต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะน้ำหนักสีของวัตถุ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.13



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.7 ตัวอย่างผิวพื้นวัตถุประเภทหิน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.12

รูปที่ 3.6 ตัวอย่างของผิวพื้นวัตถุ ตามรูปทรงต่างๆ เมื่อถูกแสงส่องการให้น้ำหนักกับผิวพื้น 
            จึงสัมพันธ์กัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Giovanni Civardi. The Art of Drawing. (China: Search Press, 
2013), p.11



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

พื้นผิวด้าน 
 ในประเภทของพื้นผิวด้วยกันแล้ว ถือได้ว่าเป็นพื้นผิวที่ไม่มีความซับซ้อนในการมอง
แต่อย่างไร ด้วยธรรมชาติของผิวที่ด้านไม่มันวาวทำให้การเกิดภาพสะท้อนของธรรมชาติโดย
รอบไม่สามารถส่งผลต่อพื้นผิวด้านแต่อย่างใด อาจยกเว้นเฉพาะบริเวณต้องจุดรับแสงของวัตถุ
ที่หันหน้ารับกับระนาบจะเป็นจุดสว่างสุด แต่ไม่สว่างเท่ากับวัตถุมันวาวและวัตถุที่โปร่งแสง 
 อย่างไรก็ดีจุดสว่างบนพื้นผิวด้านจะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดของ
รูปทรงวัตถุ ย่อมทำให้เกิดความแตกต่างฉันใดพิ้นผิวด้านบนวัตถุก็ย่ิมมีความแตกต่างกันฉัน
นั้น  
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รูปที่ 3.8 ตัวอย่างที่มีการลงน้ำหนักให้เข้มโดยส่วนใหญ่แล้วผิวด้านนั้นมักจะเกลี่ยน้ำหนักไม่ 
            เข้มสุด แต่ที่เข้มสุดในภาพนี้เป็นส่วนของพื้นที่ไม่โดนแสงส่องถึงและรวมกับเงาที่ 
            ตกกระทบ จึงทำให้มีน้ำหนักที่เข้มเป็นตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีก 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p. 62



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.9 ตัวอย่างของแจกันที่มีผิวด้าน จะไม่มีการสะท้อนหรือน้ำหนักที่เข้มสุด แต่จะเป็น 
            ในรูปแบบของการเกลี่ยไล่น้ำหนักสม่ำเสมอแทน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 60

รูปที่ 3.10 อีกหนึ่งตัวอย่างของการแลน้ำหนักพื้นผิวด้าน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 87



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.11 วัตถุที่มีพื้นผิวด้านอีกตัวอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะปรากฏน้ำหนักที่เข้มสุด 
              ในภาพก็จริง แต่ที่เห็นนั้นเกิดมาจากแสงที่ส่องไม่ถึง จึงทำให้มีความเข้มสุด ส่วน 
              ภาพรวมของการลงน้ำหนักก็ยังคงใช้แบบการเกลี่ยเรียบไล่ระดับแสงเงาตามปรกติ  
              ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 51



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.12 ตัวอย่างจากแก้วทรงสูงผิวด้าน รูปแบบและการให้น้ำหนักจะแตกต่างจากรูปที่  
             3.11 เพราะไม่มีส่วนใดบดบังแสง จึงทำให้ภาพรวมอยู่ในกลุ่มน้ำหนักแสงเงา 
             ระดับเดียวกัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 76



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

พื้นผิวมันวาว 
 หรูหรา คือความรู้สึกเมื่อเราได้สัมผัสพบเห็นสิ่งของที่มีพื้นผิวมันวาว ความมันวาวจะ
ระยิบระยับได้ดีต่อเมื่อมีเหลี่ยมหรือระนาบที่หลากหลาย ด้วยการสะท้อนของแสงที่ส่องมาก
กระทบกับวัตถุ วัตถุเมื่อรับแสงแล้วได้สะท้อนจากพื้นผิวหักเหออกไปอีก จึงทำให้เป็นสิ่งที่น่า
สนใจมากกว่าพื้นผิวแบบด้าน 
 พื้นผิวมันวาวมีการสร้างน้ำหนักแรเงาที่มักจะนิยมการเว้นพื้นขาวเป็นส่วนใหญ่ ยิ่ง
เว้นให้สว่างมากเท่าใด ความมันวาวยิ่งสื่อสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น 
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รูปที่ 3.13 แสงสะท้อนคือจุดเด่นของการแรเงาที่เป็นผิวมันวาว การให้น้ำหนักจึงมักไม่นิยมไล่ 
              เกลี่ยน้ำหนักตามอย่างที่เคยเห็นในวัตถุผิวด้าน ดังนั้นวัตถุผิวมันวาวจึงมีความ 
              จำเป็นต้องดูแบบจากหุ่น หรือจากต้นแบบที่เขียนเสมอ ไม่สามารถคิดขึ้นเองได้ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 24 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.14 ตัวอย่างการแรเงาน้ำหนักของแจกันที่มีผิวมันวาว สังเกตบริเวณคอแจกันจะ 
              แสดงถึงการสะท้อนของพื้นผิวต่อพื้นผิว จะเว้นขาวต่อเมื่อเป็นแสงไฮไลท์สว่าง 
              สุดเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปทรงและสีของภาชนะที่ใช้เป็นต้นแบบ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 56



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.15 ตัวอย่างการแสดงถึงค่าน้ำหนักของวัตถุที่มีพื้นผิวมันวาวแต่มีค่าของสีแตกต่างกัน  
              จึงทำให้มองเห็นค่าของน้ำหนักแสงเงาอย่างชัดเจน แสงไฮไลท์ มักจะเป็นจุดเล็กๆ  
              ตามผิวพื้นของหุ่น และน้ำหนักที่เข้มมักจะปรากฏอยู่ที่ส่วนขอบของวัตถุเกือบ 
              ทั้งหมด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 146



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.16 ตัวอย่างเชิงเทียนแบบที่มีผิวมันวาว น้ำหนักสว่างสุดเป็นผลจากการสะท้อนแสง 
              ของพื้นผิวมัมวาวในตัวของหุ่นเอง ทำให้มีน้ำหนักเข้มอ่อนต่างกัน ซึ่งจะสังเกต 
               เห็นได้ว่าส่วนที่เป็นแสงไฮไลท์จะไม่โดดเด่นเหมือนกับแจก้น ซึ่งเป็นเพราะส่วน 
               ฐานขนาดใหญ่จึงมีพื้นที่ในการสะท้อนจากส่วนบนมากกว่าปรกติ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 50.



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.17 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ส่วนที่เข้มมักจะปรากฏฏอยู่โดยรอบของวัตถุเสมอ  
              และบริเวณพื้นที่ตรงส่วนกลางซึ่งเกิดจากการสะท้อนของวัตถุรอบๆ ของก๊อกน้ำ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 33 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.18 ตัวอย่างของพื้นผิวมันวาว ประเภทช้อน ซ้อมและมีด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 33

รูปที่ 3.19 ตัวอย่างของการเปรียบเทียบวัตถุมันวาวจากคลิปหนีบกระดาษ แบบสแตรนเลท 
              และแบบเคลือบผิวมันวาวดำ จะเห็นได้ว่าตัวอย่างทั้งหมดจะมีการเว้นแสงสว่าง 
              ไฮไลท์ ถึงแม้ว่าจะมีค่าของความเข้มของสีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ดังนั้นผิวมันวาว 
              จึงจำเป็นต้องมีการเว้นส่วนที่ขาวที่สุดเสมอ ถึงจะสื่อถึงความเป็นวัตถุมันวาว 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.2



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

พื้นผิวโปร่งใส 
 พื้นผิวที่โปร่งใส มีความซับซ้อนมากกว่าทุกพื้นผิว ด้วยการมองทะลุทำให้เห็นสภาพ
แวดล้อม อีกทั้งการสะท้อนของความมันวาวของพื้นผิวอีกด้วย การวาดเส้นแรเงาน้ำหนักจึง
ต้องใช้การสังเกตเป็นพิเศษ จึงถือได้ว่าเป็นพื้นผิวที่ยากสำหรับผู้เริ่มฝึกวาดภาพพื้นฐาน  
 อย่างไรก็ดีการฝึกสังเกตในการขียนภาพวัตถุโปร่งแสง จะช่วยให้มีสมาธิและรวมถึง
เป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียดปราณีต ส่งผลให้ทักษะฝีมือได้พัฒนาขึ้นไปตามขั้นตอนได้
เป็นอย่างดี 
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รูปที่ 3.20 ตัวอย่างแจกันแก้วแบบผิวโปร่งใส สังเกตถึงการเน้นน้ำหนักเข้มจะอยู่ชิดติดกับ 
              ส่วนที่สว่างสุดเสมอของภาชนะที่เป็นผิวโปร่งใส 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 48



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.21 ตัวอย่างในกรณีที่ให้น้ำหนักบนฉากหลังต่อพื้นผิวโปร่งใส จึงจำเป็นต้องลงน้ำ 
              หนักของพื้นหลังในส่วนขอบเขตของแก้ว หากไม่ใส่พื้นฉากหลังการแรเงาก็จะ 
              เปลี่ยนเป็นการปล่อยพื้นขวาทั่วหมด เหมือนกับบริเวณส่วนฐานของแก้ว 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.22 ตัวอย่างของการลงน้ำหนักที่ต่างจากการปล่อยพื้นขาวอย่างเดียว ก็สามารถทำได้ 
              เช่นเดียวกัน ขึ้นกับความต้องการของผู้เขียนจะนำเสนอไปในทางรูปแบบใด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 25.



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 3.23 ตัวอย่างการลงน้ำหนักบนฉากหลัง ทำให้เห็นถึงการเว้นขาวส่วนไฮไลท์อย่าง 
              ชัดเจน โดยตัวภาชนะได้แสดงถึงการหักเหของแสงทำให้เกิดมุมมองที่ต่างกัน 
              ออกไปของพื้นและฉากหลังซึ่งไม่เท่ากัน เป็นผลจากการที่เขียนตามแบบที่เห็น 
              จากหุ่นจริง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 198
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สรุป 
 พื้นผิวมีกายภาพและข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป แต่พื้นผิวเหล่านี้จะเป็นตัวสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นไม่มากก็น้อย ขึ้นกับว่าสิ่งที่ต้องการแสดงเป็นเช่นไร หาก
ต้องการให้มีค่าหรูหรา โดดเด่น ก็ไม่ควรใช้วัสดุที่เป็นพื้นผิวด้าน เป็นต้น ดังนั้นการเข้าใจ
ธรรมชาติของพื้นผิวสำหรับผู้เรียนขั้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้
นำเอาความรู้ไปใช้กับการฝึกหัดวาดภาพรูปทรงตามวัตถุต่างๆ ที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน ได้อย่าง
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
ชลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2557. 
Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. Singapore:   
  Arcturus, 2004. 
Giovanni Civardi. The Art of Drawing. China: Search Press, 2013. 
Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. (เป็นหนังสือภาษาจีน) 
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หน่วยที่ 4 
หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

หัวข้อเนื้อหา                                                    
 หุ่นนิ่งพื้นฐานแรกก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ 
          การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่ง และการแรน้ำหนัก 
        การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวด้าน และการแรน้ำหนัก 
          การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวมันวาว และการแรน้ำหนัก 
         การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวโปร่งใส และการแรน้ำหนัก 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธบิายบอกความรูพ้ืน้ฐานของหุน่นิง่วตัถทุัง้จากธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นษุยส์รา้งขึน้ ได ้
 2. อธบิายขอบขา่ยของการเขยีน หุน่นิง่วตัถทุัง้จากธรรมชาตแิละสิง่ทีม่นษุยส์รา้งขึน้ ได ้
 3. บ่งถึงความแตกต่างความงามของ หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นได้ชัดเจน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บรรยายและอภิปรายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 ไฟล์ภาพและโปรแกรม Powerpoint 

การวัดผลประเมินผล 
 จากการตอบคำถามและรายงานค้นคว้าเพิ่มเติ่มรวมถึงทำงานท้ายชั่วโมง 
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หน่วยที่ 4 
หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้าง 

หุ่นนิ่งพื้นฐานแรกก่อนก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 หุ่นนิ่งวัตถุทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น คือต้นแบบในการฝึกสังเกตไม่ว่า
จะเป็นโครงสร้าง แสง เงา และพื้นผิวก็ดี ผู้ที่เริ่มฝึกวาดภาพจึงจำเป็นต้องรียนรู้จากสิ่งหล่านี้
ด้วยความเคลื่อนไหวของหุ่นเป็นการเขียนที่ยากมากสำหรับผู้เริ่มต้น หุ่นนิ่งจึงเป็นแบบฝึกหัด
แรกที่จะนำพาผู้วาดภาพไปสู่ความป็นมืออาชีพได้ไม่ยากนักหากฝึกฝนอย่างตั้งใจ 
 ในบรรดาหุ่นนิ่งที่พบเห็นล้วนมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการฝึกหุ่นนิ่ง
จึงมีลำดับขั้นตอนถึงความยากง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มวาดให้ฝึกการร่าง
โครงสร้างของหุ่นนิ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 4.1 ตัวอย่างของหุ่นนิ่งที่ลงแสงเงาถูกต้องตามหลักที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติกันมา จากพื้น 
            ฐานของรูปทรงเรขาคณิตก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.34
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รูปที่ 4.2 ตัวอย่างงานวาดเส้นของการแสดงพื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของ 
            รูปทรงผลิตภัณฑ์ ทั้งในธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้กระทำขึ้น 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.7



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่ง และการแรน้ำหนัก 
 ในหัวข้อนี้จะแยกออกเป็น 2 หัวข้อ คือการร่างโครงสร้างจากหุ่นนิ่ง และการแรน้ำ
หนักหุ่นนิ่ง โดยการแรเงาจะอธิบายควบคู่ไปกับการสร้างพื้นผิวของหุ่นนิ่งรวมด้วยกัน ซึ่ง
สามารถแยกออกเป็นขั้นตอนระดับขั้นดังนี้  
 การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวด้าน และการแรน้ำหนัก 
 การเริ่มต้นฝึกการเขียนโครงสร้างหุ่นนิ่งและแรเงาเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องวาดจากรูป
ทรงของผลไม้ก่อน หลังจากที่ฝึกกับรูปทรงเรขาคณิตมาก่อนหน้านั้น 
 เริ่มจากร่างโครงสร้างโดยรอบของรูปทรงผลไม้แบบแรก เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้ว
ให้ลงน้ำหนักเพื่อแสดงขอบเขตของบริเวณที่แสงส่องและบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง รวมถึงอาจจะ
ทำเงาตกกระทบเอาไว้ก่อนก็ได้ จากนั้นให้เริ่มลงน้ำหนักตามระดับค่าจากอ่อนไปสู่เข้ม เกลี่ย
ให้เข้ากันและไม่ต้องรีบเร่งให้ค่อยเก็บรายละเอียด ตรวจสอบให้ดีจนแล้วเสร็จจะได้รูปผลไม้ดัง
กล่าว 
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รูปที่ 4.3 ตัวอย่างหุ่นนิ่งรูปผลไม้ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.9
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 ตัวอย่างแบบท่ี 2 ของการขึ้นโครงสร้างและแรน้ำหนักแสงเงาของผลไม ้ เริ่มจากวิธี
เดียวกันเพื่อกำหนดขอบเขตของรูปทรง จากนั้นลงน้ำหนักเส้นคัดเส้นที่ต้องการให้เป็นรูปผล
ไม้ แล้วจึงแบ่งพื้นที่ของบริเวณแสงส่องสว่างและบริเวณที่แสงส่องไม่ถึง จากนั้นให้ไล่เกลี่ยน้ำ
หนักตามที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เริ่มเรียนในชั่วโมงต้นๆ ที่ผ่านในหน่วยที่ 2 
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รูปที่ 4.4 ตัวอย่างการขึ้นโครงสร้างและแรเงาของผลไม้ทรงกลมอีกรูปแบบหนึ่ง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.9



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 3 ของงานวาดเส้นผิวด้าน เงื่อนไขของรูปทรงเปลี่ยนไปจากทรงกลมที่ผ่าน
มา โดยมีการยืดสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ของการลงน้ำหนักแปรเปลี่ยนอย่างที่เคยลงกันมาในรูปทรง
กลม ปริมาณของค่าความเข้มจึงมีมากกว่าทรงกลม แต่ต้องคำนึงถึงค่าที่ไล่น้ำหนักไม่ให้โดด
เข้ม หรืออ่อนเกินไปอาจทำให้ภาพของผลไม้น้ำหนักไม่ถึงทำให้ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาลงน้ำ
หนักใหม่อีกรอบ ทั้งนี้ค่าน้ำหนักของผลไม้ขึ้นอยู่กับทิศทางของแสงที่ส่องกระทบด้วย เพราะ
ถ้าส่องเข้าด้านหน้าน้ำหนักก็จะอ่อนกว่าที่เป็น 
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รูปที่ 4.5 ตัวอย่างของผลไม้ที่รูปทรงกลมยืดสูงทำให้ค่าน้ำหนักต่างออกไปจากทรงกลม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.11
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 ตัวอย่างที่ 4 ทรงกลมปร้านแบบผิวมีความสูงต่ำ กำหนดเส้นโครงสร้าง จากนั้เน้นเส้น
ขอบรอบนอกตลอดจนรายละเอียดส่วนที่นูน พร้อมทั้งการกำหนดขอบเขตของบริเวณที่แสง
ส่อง ลงน้ำหนักตามขั้นตอนไล่จากอ่อนเกลี่ยกันไปจนกว่าจะได้น้ำหนักที่ต้องการ เฉพาะส่วนที่
นูฯ นั้นให้เน้นน้ำหนักให้เข้มกว่าพื้นปรกติเพื่อแสดงถึงความสูงต่ำของพื้นผิวโดยใช้น้ำหนักเป็น
ตัวบงบอก 
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รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการแสดงรูปทรงกลมปร้านที่มีผิวนูนในตัว ต่างจากทรงกลมที่ผ่านมา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.11
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 ตัวอย่างที่ 5 เปลี่ยนจากรูปทรงกลมผลไม้ มาเป็นรูปทรงกระบอก โดยให้ขึ้น
โครงสร้างของทรงกระบอกตามบทเรียนต้นของหน่วยที่ 2 ซึ่งได้อธิบายผ่านมาแล้ว โดยเติม
รายละเอียดของส่วนที่เพิ่มเติมออกมาจากขอบรอบนอกของทรงกระบอก โดยต้องสังเกตถึง
สัดส่วนให้ถูกต้อง ดังนั้นควรร่างภาพด้วยน้ำหนักเส้นที่เบาไม่ควรเข้ม ซึ่งเข้มมากไปจะทำให้
เกิดปัญหาเมื่อยามลบซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลงานก็เป็นไปได้เช่นกัน 
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รูปที่ 4.7 ตัวอย่างโครงสร้างหุ่นนิ่งของทรงกระบอก จากประเภทกาใส่น้ำแบบผิวด้าน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.31



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 เมื่อถึงการแรเงาให้น้ำหนักการูปทรงกระบอก ตามตัวอย่างด้านล่างนั้นจะเห็นได้ว่า
กำหนดให้แสงเข้าทางด้านข้างแบบแสงสว่างจร้าจัด ดูได้จากบริเวณพื้นขวาสว่างมากกว่าส่วน
อื่น ดังนั้นน้ำหนักที่เข้มจึงถอยร่นไปทางด้านหลังเกือบหลุดออกไปจากรูปทรงกระบอกก็ว่าได้ 
ทั้งนี้อย่างที่กล่าวมาก็เพราะแสงสว่างที่จัดกว่าปรกตินั้นเอง 
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รูปที่ 4.8 ตัวอย่างโครงสร้าง และตัวอย่างการลงน้ำหนักแสงเงา ในสถานการณ์ที่แสงส่อง 
            สว่างแบบสว่างจ้ากว่าปรกติที่ควรจะเป็น 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.31 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 6 กาน้ำชาแบบผิวด้าน มีลวดลายประดับ โครงสร้างของกาน้ำชาเป็นรูป
ทรงกระบอกเตี้ยส่วนบนเป็นหลังเต่ามนโค้งรับกับส่วนบน เริ่มจากการกำหนดเส้นรอบนอก
ของขนาดกาน้ำชา ร่างเส้นรอบนอกที่ยื่นออกไปจากส่วนที่เป็นทรงกระบอก 
 เน้นเส้นร่างให้ชัดเจนและกำหนดบริเวณขอบเขตของแสงเงาให้ชัดเจน จากนั้นให้ลง
น้ำหนักแรเงาอย่างเพิ่งไปสนใจกับลวดลาย ภายหลังจากลงน้ำหนักครบถ้วนแล้วจึงวกกลับมา
เขียนลวดลายเพิ่มเติมในภายหลัง ส่วนที่ไม่โดดแสงให้เน้นน้ำหนักเข้มได้ตามความเป็นจริง 
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รูปที่ 4.9 ตัวอย่างกาน้ำชาแบบผิวด้าน มีลวดลายประดับ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.14



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 7 กาน้ำชาแบบผิวด้านทีมีสีพื้นเข้ม ความสลับซับซ้อนของส่วนบนของกาที่
ลดหลั่นกันทำให้เกิดมิติของน้ำหนักที่ต่างกันออกไป วิธีการร่างโครงสร้างเป็นไปตามอย่างกับ
กาตัวอย่างที่ 6 ซึ่งได้กล่าวผ่านมา 
 การลงน้ำหนักจะลงน้ำหนักเกือบทั่วทั้งบริเวณ หากแต่เฉพาะส่วนที่โดนแสงส่อง
โดยตรงเท่านั้นที่จะมีความสว่าง เพราะด้วยเงื่อนไขของสีพื้นผิวของวัตถุเป็นตัวกำหนดจึง
ทำให้เกิดค่าน้ำหนักดังที่เห็น แต่วิธีขั้นตอนการลงยังคงยึดตามหลักของทรงกระบอก 
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รูปที่ 4.10 ตัวอย่างค่าน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับสี ไม่เกี่ยวกับแสงที่ส่องสว่าง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.14



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวมันวาว และการแรน้ำหนัก 
 หม้อไฟสแตนเลส คือหุ่นนิ่งที่อยู่ในขั้นระดับที่อยากกว่าพื้นผิวด้าน ด้วยผิวมันวาวนั้น
มีการสะท้อนและการหักเหของแสงและบริเวณโดยรอบที่หุ่นตั้งอยู่ เริ่มกันที่สัดส่วนของความ
สูงและความกว้าของหม้อไฟ ความสูงของหม้อไฟอยู่ในรูปทรงกรวย ส่วนสี่เหลี่ยมทางขวางคือ
ตัวหม้อที่เป็นทรงกระบอก 
 เมื่อได้สัดส่วนของทรงกรวยแล้วให้เน้นรูปทรงตามขนาด รวมถึงการทำส่วนบริเวณ
หม้อโดยการร่างเส้นให้เบาจนกว่าจะได้ตามแบบที่ต้องการและถูกต้อง 
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รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการร่างโครงสร้างหม้อไฟ ผิวมันวาวสแตนเลส 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.20



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ภายหลังจากลงเส้นร่างแล้ว ให้เน้นเส้นจริงตามแบบหม้อไฟ รวมถึงการกำหนดเขต
บริเวณพื้นที่ของส่วนที่โดนและไม่โดนแสงส่องสว่าง จากนั้นให้ลบเส้นดินสอที่ร่างเอาไว้ไม่
เกี่ยวกับเส้นรอบนอกที่ใช้จริง เพื่อไม่ให้สับสนกับการลงน้ำหนักต่อไป 
 การลงน้ำหนักของวัตถุที่มีผิวมันวาวนั้นต้องสังเกตให้ละเอียดมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง
สองเท่า เมื่อเทียบกับผิวด้านที่ผ่านๆ มา การเกลี่ยน้ำหนักจากอ่อนไปหาเข้มจึงเป็นการรักษา
และควบคุมให้ค่าน้ำหนักไม่เสียหาย หากเกิดข้อผิดพลาดในขณะที่ลงน้ำหนัก อย่างไรก็ดีหาก
ลงน้ำหนักเข้มเกินไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาการเกลี่ยเพื่อให้กลมกลืนกันนั้นเป็นไปด้วยความ
ยากลำบากขึ้น 
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รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการร่างโครงสร้างและลงแสงเงาน้ำหนักหม้อไฟ ผิวมันวาวสแตนเลส 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.20



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตวัอยา่งที ่ 2 ของการเขยีนหุน่นิง่ประเภทหมอ้แบบมฝีาปดิ มพีื้ นผวิทีม่นัวาว เริม่กำหนด
ความกวา้งและความสงูของหมอ้เปน็ลำดบัแรกกอ่น จากนัน้ใหแ้บง่เปน็สว่นบนของหมอ้ในรปูทรง
วงร ีเพิม่เสน้ขนานเพือ่เปน็ขอบของฝาหมอ้และปุม่จบัดา้นบนของฝา 
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รูปที่ 4.13 ตัวอย่างการร่างโครงสร้างของหม้อและฝา พื้นผิวมันวาวสแตนเลส 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.19



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ลากเส้นเฉียงขนานกันเพื่อทำเป็นหูจับของหม้อ เพิ่มเติมรายละเอียดจนแล้วเสร็จ จึ ง
มากำหนดพื้นที่บริเวณที่โดนแสงและไม่โดนแสง ก่อนที่จะลงไล่เกลี่ยน้ำหนักต่อไป จุดที่เข้มสุด
จะปรากฏอยู่ตรงส่วนที่ตรงข้ามกับทิศทางของแสงที่ส่องเสมอ เพราะการหลักเหของแสง
ทำให้เกิดน้ำหนักที่มีทั้งส่วางกลางเข้ม เข้มสว่างกลางอ่อนปะปนกันบนผิวของวัตถุโโยเฉพาะที่
มีผิวมันวาว 
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รูปที่ 4.14 ตัวอย่างการร่างโครงสร้าง การแรเงา ของหม้อและฝา พื้นผิวมันวาวสแตนเลส 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.19



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 3 หุ่ นนิ่งประเภทแก้วที่เป็นทรงกระบอกซึ่งมีผิวมันวาว จะเห็นได้ถึงความ
แตกต่างกันในประเภทของหุ่นนิ่งจากทั้งที่เป็นหม้อไฟและหม้อที่ผ่านมาในตัวอย่างนั้น หาก
สังเกตจะพบการแรเงาน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหลักใหญ่เกิดจากรูปทรงของหุ่นเองยิ่ง
เมื่่อมีส่วนเว้าส่วนโค้ง ส่วนนูนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การแรน้ำหนักมีความซับซ้อนขึ้นตาม ดัง
นั้นแก้วจึงเป็นหุ่นนิ่งที่ยังคงสภาพคล้ายกับรูปทรงกระบอกที่สามารถขึ้นโครงสร้างไว้ได้ตาม
แบบพื้นฐานในการเริ่มฝึกก็ว่าได้  
 เริ่มต้นจากการขึ้นเส้นร่างของสัดส่วนความสูง ความกว้าง และตำแหน่งต่างๆ ของฝา
รวมถึงร่องลึก และมือจับซึ่งเพิ่มเติมในลำดับสุดท้าย จากนั้นเน้นเส้นของรูปทรงให้ชัดเจนตาม
สัดส่วนของหุ่น 
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รูปที่ 4.15 ตัวอย่างแก้วมีหูจับ โครงสร้างทรงกระบอกที่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.21 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 4.16 ตัวอย่างการร่างภาพแก้วแบบมีหูจับและการแรเงา ในโครงสร้างของทรงกระบอก 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.21 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบผิวโปร่งใส และการแรน้ำหนัก 
 แก้ว วัสดุที่มีความโปร่งใสได้เป็นที่ยอมรับในการจัดให้อยู่ในการฝึกฝนวาดเส้นแรเงา
อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ ก็ล้วนมีหุ่นนิ่งที่ทำจากแก้วเสมอ ทั้งเป็นเพราะแก้วมีความ
โปร่งใสมากกว่าและไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมือนกับขวดพลาสติกซึ่งบางครั้งอาจมีความ
หม่นเหลือง แต่ทว่าแก้วนั้นกับยังคงโปร่งใสและคงสภาพเช่นเดิมมากที่สุด 
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รูปที่ 4.17 ตัวอย่างการเขียนวัตถุโปร่งใส ของหุ่นนิ่งประเภทแก้ว 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.22 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การขึ้นโครงสร้างของแก้วทรงสูงตามรูป ร่างโครงสร้างทรงกรวยแบบกลับหัว ตาม
แบบ ต่อจากนั้นให้ร่างก้านจับทิ้งเส้นตั้งลงไปจนถึงส่วนฐาน ที่ส่วนฐานร่างเป็นรูปวงรีตาม
ขนาดที่มองเห็น จะได้รูปแก้วทรงสูงที่พร้อมจะลงน้ำหนักแสงเงาต่อไป ข้อควรจำอีกอย่างหาก
ร่างเส้นเข้มมากไปจะทำให้ลบได้อยากขึ้นหากเมื่อมีการแก้ไขเส้น ในกรณีที่ร่างสัดส่วนผิด
เพี้ยนไป 
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รูปที่ 4.18 ตัวอย่างภาพร่างของแก้วทรงสูง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ภายหลังจากได้โครงสร้างที่แก้ไขปรับแต่งจนพร้อมที่จะลงน้ำหนักแสงเงาแล้ว ขั้ น
ตอนต่อไปคือให้ลงน้ำหนักโดยภาพรวมของน้ำหนักที่อ่อนสุดก่อน ในกรณีที่เป็นแสงสะท้อน
นั้น ให้ทำการเว้นเป็นพื้นขาวเอาไว้ ในการลงน้ำหนักสิ่งที่ต้องตระหนักและจำเป็นให้มากที่สุด
ก็คือการรักษาระดับของน้ำหนักมือให้มีความสม่ำเสมอ ไม่เบาไม่หนักไปจึงจะทำให้การลงน้ำ
หนักคลุมทั่วทั้งหมดนั้นจะได้ง่ายต่อการลงน้ำหนักขั้นต่อไปอย่างราบรื่น 
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รูปที่ 4.19 ตัวอย่างการลงน้ำหนักคลุมโดยรวมเพื่อกำหนดบริเวณของแสงเงา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 เมื่อลงน้ำหนักรวมแล้ว จากนั้นให้ไล่เกลี่ยน้ำหนักความเข้มขึ้นไปตามลำดับ โดยที่
ส่วนที่เว้นขาวยังคงไว้เช่นเดิม ส่วนที่เพิ่มคือบริเวณขอบ หากไม่มีพื้นหลังก็อาจปล่อยพื้นหลัง
โดยการไม่แรเงาน้ำหนักก็ได้ ตัวอย่างภาพด้านล่างซ้ายมือคือการทำให้เห็นว่าหากไม่ลงพื้น
หลังรูปแบบของการแลเงาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะส่วนที่เป็นฉากหลังจะโปร่งแสงไม่
เข้มเหมือนกับแบบด้านขวาที่ลงน้ำหนักพื้นหลัง 
 หัวใจหลักของการฝึกฝนในการเขียนวัตถุที่โปร่งแสงสำคัญคือความกล้าที่จะเว้นขาว
และการลงน้ำหนักที่ไม่กระโดดข้ามความกลมกลืนไป หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ย่อม
อาจส่งผลต่อการที่ทำให้หุ่นนิ่งที่เป็นแบบมีน้ำหนักที่เข้มกว่าหุ่นจริง จึงเห็นควรให้มีการฝึกฝน
จนทักษะชำนาญจึงจะทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 
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รูปที่ 4.20 ตัวอย่างการเพิ่มน้ำหนักตามความเป็นจริงของหุ่น และการลงฉากหลัง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

การเขียนโครงสร้างจากหุ่นนิ่งแบบรวมพื้นผิว รูปทรงที่แตกต่าง และการแรน้ำหนัก 
 ภายหลังจากการเขียนโครงสร้างของหุ่นจากรูปทรงเรขาคณิต ผลไม้และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ แล้ว ขั้นตอนลำดับต่อไปสำหรับการศึกษาวาดเส้นพื้นฐานก็คือการนำเอาหุ่นที่เคยฝึก
กลับมาทบทวนอีกครั้งก่อนที่จะสำเร็จขั้นพื้นฐานได้ ครั้งนี้นำหุ่นนิ่งทั้งหมดมาจัดรวมกันเพื่อ
ให้สามารถวิเคราะห์ทั้งเรื่องโครงสร้าง สัดส่วนแสงเงาที่ตกกระทบและพลาดผ่านไปยังอีกหุ่นสู่
หุ่นมีความเป็นไปอย่างไร อีกทั้งการฝึกสังเกตโครงสร้างขององค์ประกอบภาพเพิ่มเติมอีกด้วย 
 ทั้งนี้ด้วยขนาดที่ใหญ่และจำนวนปริมาณที่มากขึ้นของหุ่น จึงย่อมเป็นการฝึกความ
แม่นยังในเรื่องสัดส่วนที่มีขั้นสูงขึ้นไปอีกเมื่อเทียบกับการเขียนหุุ่นเพียงชิ้นเดียว 
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รูปที่ 4.21 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.35



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การร่างโครงสร้างภาพรวมของหุ่นนิ่ง คล้ายกับหลักการร่างภาพทั่วไปที่ได้กล่าวผ่าน
มาในหน่วยที่ 2 และ 3 นั้น แต่ครั้งนี้โครงสร้างให้มองแบบขยายขนาดภาพรวมก่อน แล้ว
กำหนดความสูงต่ำ ความกว้างเสียก่อนแล้วจึงค่อยย้อนกลับไปเขียนรายละเอียดของหุ่นนิ่ง
แต่ละชิ้นอีกครั้ง 
 เมื่อได้ภาพรวมตำแหน่งตามที่เป็นจริงแล้วจึงเน้นสัดส่วนถึงรายละเอียดแต่ละหุ่นจน
กล่าวจะครบ จากนั้นก็ถึงขั้นตอนการกำหนดบริเวณของแสงส่องสว่าง ซึ่งเทคนิคขั้นตอนนี้จะ
ทำให้ง่ายต่อการลงน้ำหนักต่อไปจนแล้วเสร็จดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 
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รูปที่ 4.22 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวมและการแรเงาน้ำหนักของพื้นผิววัตถุ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.35



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 2 ของการเขียนภาพหุ่นนิ่งรวม เริ่มจากขั้นตอนแรกเช่นเคยที่ต้องกำหนด
ขนาดของมวลรวมทั้งหมดเสียก่อน จากนั้นค่อยมาแยกสัดส่วนของหุ่นนิ่งแต่ละประเภทแต่ละ
รูปทรง กำหนดทิศทางของแสงให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการที่กลับมาเขียนใหม่ได้ โดยไม่
จำเป็นต้องรีบเร่งแต่อย่างใด 
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รูปที่ 4.23 ตัวอย่างการเขียนภาพรวมหุ่นนิ่ง โครงสร้างและการกำหนดบริเวณแสงเงา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.38-39



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 การลงน้ำหนักภาพรวมก่อนจะช่วยให้ง่ายตอนการตัดสินใจในการเพิ่มน้ำหนักความ
เข้มของหุ่นนิ่งที่มีค่าความอ่อนเข้มต่างกันได้ หากเน้นหุ่นใดหุ่นหนึ่งให้แล้วเสร็จอาจมีส่วนใน
การส่งผลต่อการเสียหายให้กับหุ่นอื่นๆ ที่เหลือได้ กล่าวคือเมื่อลงน้ำหนักหุ่นหนึ่งเข้มกว่าที่
ควรจะเป็นแล้ว ทำให้ต้องไปเพิ่มค่าน้ำหนักของหุ่นที่เหลือจึงส่งผลเสียหายต่อค่าน้ำหนักที่ควร
จะเป็น ดังนั้นหากค่อยๆ ลงเกลี่ยน้ำหนักเพิ่มเติมตามลำดับไปพร้อมๆ กัน ย่อมทำให้ความผิด
พลาดต่อการลงน้ำหนักมีน้อยลง ยังผลให้ผลงานมีความสมบูรณ์เหมือนจริงตามแบบ 
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รูปที่ 4.24 ตัวอย่างการร่างหุ่นนิ่งและการลงน้ำหนักของภาพรวมก่อนลงน้ำหนักเข้มอีกครั้ง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.40-41



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 ตัวอย่างที่ 3 ของการร่างภาพและลงน้ำหนักแสงเงา ของหุ่นนิ่งรวม ขั้นตอนแบบ
อย่างเดียวกันตั้งแต่เริ่มร่างภาพและการเน้นจนถึงการลงแสงเงา สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือสัดส่วน
ของหุ่นนิ่งแต่ละประเภทนั้นมีความสูงต่ำ กว้างแคบ ผิวด้านผิวมัน แตกต่างกัน ดังนั้นหากเกิด
ข้อพิดพลาดในครั้งแรกตั้งแต่การร่างภาพแล้ว เชื่อได้ว่าหุ่นที่เหลือก็จะมีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนไป
จากแบบจริงอย่างแน่นอน จึงต้องหมั่นฝึกฝนและสังเกตให้ดีก่อนการจะลงเส้นน้ำหนักจริง
ทุกๆ ครั้งไป 
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รูปที่ 4.25 ตัวอย่างการร่างภาพหุ่นนิ่งรวม 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.42-44



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 4.26 ตัวอย่างการลงน้ำหนักแสงเงาที่แสดงถึงผิวพื้นของหุ่นนิ่งที่แตกต่างกัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.44-45 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 4.27 ตัวอย่างการเขียนภาพรวมของหุ่นนิ่ง ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.48-49



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 4.28 ตัวอย่างแบบการเขียนหุ่นนิ่งวัตถุต่างพร้อมกับการให้น้ำหนักแสงเงา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. p.47



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

สรุป 
 การวาดภาพของหุ่นนิ่งที่มีพื้นผิวที่แตกต่างกันนั้น เป็นเพียงการศึกษาพื้นฐานสำหรับ
การฝึกสังเกตเพื่อจะพัฒนาต่อยอดในการศึกษาขั้นต่อไปอีกระดับ ด้วยผิวพื้นที่มีความต่างกัน
นั้นทำให้รูปแบบในการลงน้ำหนักต่างกันออกไป เช่น วัตถุผิวด้าน จะไม่มีความซับซ้อนในการ
ลงน้ำหนัก จึงเป็นขั้นพื้นฐานแรก 
 หุ่นนิ่งที่เป็นผิวมันวาว อยากขึ้นไปอีกขั้นในการไม่เป็นขั้นตอนของการลงน้ำหนัก แต่
จำเป็นต้องฝึกสังเกตให้มากกว่าปรกติ ด้วยผลจากการสะท้อนของผิวที่มันวาวจึงไม่สามารถ
กำหนดทิศทางเหมือนกับหุ่นนิ่งผิวด้านอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือหุ่นนิ่งผิวด้านจะมีความชัดเจน
ในเรื่องของการไล่น้ำหนักเป็นขั้นเป็นตอน ต่างจากผิวมันวาวบางจุดเข้ม บางจุดอ่อน ขึ้นกับ
ทิศทางของแสงและบริบทที่แวดล้อมล้วนเป็นเงื่อนไขต่อการปรากฏแสงเงาน้ำหนักเข้มอ่อนแก่
ต่อผิวมันวาวทุกประเภท 
 ท้ายสุดคือ หุ่นนิ่งที่มีผิวโปร่งแสง หุ่นประเภทนี้เหมาะสำหรับการแสดงความชัดเจน
ในเรื่องของการเว้นขาวและความสุขุมในการไล่เกลี่ยน้ำหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งความโปร่งใส จะ
เห็นได้ว่าการแรเงาน้ำหนักของพื้นผิวแต่ละแระเภทนั้นล้วนเป็นขั้นตอนในการฝึกที่มีประโยชน์
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกพื้นฐาน 
 ภาพหุ่นนิ่งรวมคือบทสรุปจากการศึกษามาทั้งหมดเพื่อใช้ในการทบทวนของผู้เริ่มต้น 
ได้ทั้งการจัดองค์ประกอบ การกำหนดขนาดสัดส่วน รายละเอียดของวัตถุ รวมถึงการฝึกสมาธิ
ในการลงน้ำหนัก ยิ่งฝึกฝนมากเพียงใดทักษะและประสบการณ์ก็ย่อมพอกพูนตามที่เลือก
ปฏิบัติฝึกฝน หากเพียงวาดเพื่อให้เสร็จตามข้อตกลงเชื่อได้ว่าผู้ที่ฝึกก็ย่อมจะได้ความรู้เท่าที่ได้
วาดทุกๆ ครั้งไป  
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

เอกสารอ้างอิง 

Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. Singapore:  
  Arcturus, 2004. 
Ji Chu Su Miao Jiao Cheng. (หนังสือภาษาจีน) 2002. 
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

S138



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยที่ 5 
การเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล 

หัวข้อเนื้อหา                                                    
 การวาดเส้นให้มีมิติ จำเป็นต้องใช้หลักทัศนียวิทยาเข้าช่วย 
          ทัศนียวิทยาแบบ 1 จุด 
          ทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด 
          ทัศนียวิทยาแบบ 3 จุด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายบอกความรู้พื้นฐานของการเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล ได้ 
 2. อธิบายขอบข่ายของการเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล ได้ 
 3. บ่งถึงความแตกต่างของการเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกลได้ชัดเจน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 บรรยายและอภิปรายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 ไฟล์ภาพและโปรแกรม Powerpoint 

การวัดผลประเมินผล 
 จากการตอบคำถามและรายงานค้นคว้าเพิ่มเติ่มรวมถึงทำงานท้ายชั่วโมง 
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

หน่วยที่ 5 
การเขียนทัศนียภาพที่มีระยะใกล้-ไกล 

การวาดเส้นให้มีมิติ จำเป็นต้องใช้หลักทัศนียวิทยาเข้าช่วย 
 จากหัวข้อต่างๆ ที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นการวาดภาพตั้งแต่รูปร่าง รูปทรง 
โครงสร้าง หุ่นนิ่งกับผิวสัมผัสที่ตามกันออกไป สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกสรรค์สร้างให้เสมือนจริงด้วย
การให้น้ำหนักของแรแสงเงา ทั้งนี้หากวาดเพียงหนึ่งชิ้นงานหรือหนึ่งรูปทรง คงไม่ใช่เรื่องน่า
หนักใจมากนัก ทว่าหากการวาดภาพที่มากกว่า 2 ชิ้นหรือมากกว่าขึ้นไป จึงจำเป็นต้องมีการ
ศึกษาเทคนิคการทำงานให้มีระยะใกล้ไกลของการวางตำแหน่งรูปทรงหรือหุ่นนิ่งที่กำลังวาด 
 หลักทัศนียวิทยา หรือที่ฝรั่งเรียกว่า เปอร์สเปคตีฟ (Perspective) เป็นหลักการที่ซับ
ซ้อนเพื่อผลักระยะให้กับความแบนเรียบของกระดาษมีมิติขึ้น และเมื่อยิ่งรวมกับการแรเงา
แล้วทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น ขบวนการที่ซับซ้อนนี้เป็นงานที่เริ่มมีการเขียนขึ้นมา
ในอดีตอย่างช้าสุดในหลังสมัยโกธิคและนิยมกันมากในสมัยเรอเนสซองส์  1

 เมื่อการวาดภาพแรน้ำหนักแสงเงากับการใช้หลักทัศนียวิทยาทำงานร่วมกัน ย่อม
ทำให้ภาพเกิดความเป็นสามมิติ มีระยะวัตถุที่ใกล้จะมีขนาดใหญ่ วัตถุระยะกลางและวัตถุ
ระยะไกล มีขนาดเล็กลงตามลำดับ หรือยิีงไกลสุดก็ยิ่งเล็กสุดจนหายลับตาไปในพื้นภาพที่ใช้
เขียน 
  

 

  1000 Drawings of Genius. china: Park Stone, 2014.  p. 22.1
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รูปที่ 5.1 ตัวอย่างของการวาดภาพโดยใช้ทัศนีวิทยาเข้าช่วย ทำให้มีมิติมากกว่าปรกติ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก นิวิต หะนนท์. การวาดภาพ ฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,  
2559), หน้า. 127



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

 Jose’ M. Parramo’n  ได้กล่าวหลัก 3 ประการพื้นฐานสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับทัศนีย2

วิทยาซึ่งประมวลได้ดังต่อไปนี้  
 ประการที่ 1 ต้องมี เส้นขอบฟ้า (Horizon Line) ตัวย่อ HL จะอยู่ตรงหน้าที่ระดับ
สายตาของผู้วาดเสมอ หากก้มต่ำลงไปจากระดับสายตาและเงยหน้าขึ้น จะเรียกว่าเส้นต่ำกว่า
ระดับสายตา เส้นสูงกว่าระดับสายตาตามลำดับ  
 ประการที่ 2 ต้องมี จุดมอง (View Point) ตั้งอยู่ กึ่งกลางของเส้นขอบฟ้าเสมอ คือ
ตำแหน่งตรงด้านหน้าของผู้วาด หากผู้วาดปรับเปลี่ยนมุมมองจากซ้ายหรือขวา จะทำให้มุมใน
การมุมปรับเปลี่ยนไปทันที 
 ประการที่ 3 ต้องมี จุดลับสายตาหรื อจุดสุดสายตา (Vanishing Point) ตั วย่อ VP 
จุดที่ใช้แสดงถึงความลึก หรือจุดที่ลับตาหายไปกับพื้นภาพ ซึ่งจุดลับตาจะต้องวางอยู่ใน
ตำแหน่งของเส้นขอบฟ้าเสมอ ซึ่งหากเข้าใจในการกำหนดจุดลับตาแล้วจะทำให้ภาพมีความ
ลึกเป็นระยะมิติที่ชัดเจน 
 จุดลับสายตาหรือจุดสุดสายตา มีด้วยกันทั้งหมก 3 จุด มีขั้นตอนเทคนิคในการเขียน
ที่ต่างกันออกไป แต่โดยพื้นฐานแล้วต้องไม่ลืมความสำคัญทั้ง 3 ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

 

   งานแปลจาก The Complete Book of Drawing ของ Jose’ M. Parramo’n โดย นิวิต    2

หะนนท์. การวาดภาพฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2559), หน้า 116-119. 
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รูปที่ 5.2 แสดงตัวอย่างของหลักสำคัญในการศึกษาภาพแบบทัศนียวิทยา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก นิวิต หะนนท์. การวาดภาพ ฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,  
2559), หน้า. 118



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

ทัศนียวิทยาแบบหนึ่งจุด 
 เป็นการเขียนให้วัตถุพุ่งตรงออกมาจากจุดลับตา ในตำแหน่งเดียวกับที่สายตายของ
เรามองเห็น จึงจำเป็นต้องกำหนดจุดลับตาก่อนเสมอ ทั้งนี้จุดลับจะอยู่ตรงไหนของเส้นระดับ
สายตาก็ได้ ซึ่งจะทำให้มองเห็นได้ทุกระดับ อาทิมุมสูงกว่าสายตา มุมระดับสายตา และมุมต่ำ
กว่าสายตา ดังนั้นหากต้องการให้เห็นวัตถุอย่างน้อย 3 ด้าน ให้วางจุดลับตาเอาไว้ทางด้านข้าง
เสมอ หากเอาไว้ตรงกึ่งกลางจะทำให้เห็นภาพแค่ 2 ด้าน หากเมื่อชำนาญแล้วจึงไม่จำเป็นต้อง
ลากเส้นไปยังจุดลับตาก็ได้ และบางครั้งจุดลับตาของภาพอาจอยู่นอกพื้นที่ของเราเขียนก็ได้
เช่นกัน  
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รูปที่ 5.3 ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดของการศึกษาหลักทัศนียภาพแบบจุดเดียว 
ที่มา: ปรับปรุงจาก นิวิต หะนนท์. การวาดภาพ ฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,  
2559), หน้า.117



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.4 ตัวอย่างในการวาดภาพผลิตภัณฑ์แบบทัศนียวิทยาจุดเดียว 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Barrington Barber. The Fundamentntals of Drawing Still Life. 
(Singapore: Arcturus, 2004), p. 26-27



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

ทัศนียวิทยาแบบสองจุด 
 เส้นระดับสายตายังคงถูกวางเป็นเส้นหลักเสมอ แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ จุดลับตาที่
เพิ่มขึ้นมาเป็น 2 จุด ไม่ว่าจะวางจุดลับตาเบี่ยงซ้ายหรือขวาก็สุดแล้วแต ่ แต่ยังไงภาพวัตถที่
เห็นนั้นจะทำให้มองเห็นผิวทั้ง 3 ด้านของวัตถุเสมอ ยกเว้นวางตรงกลางในระดับสายตา
เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการให้วัตถุมีมุมแหลมทั้ง 2 มุม ให้เลือกใช้ทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด หาก
เป็นทัศนียวิทยาแบบจุดเดียวจะมีมุมแค่เพียงมุมเดียว จึงให้ความรู้สึกเรื่องมิติของวัตถุอย่าง
เห็นได้ชัด 
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รูปที่ 5.5 ภาพตัวอย่างแสดงการเขียนหลักทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก นิวิต หะนนท์. การวาดภาพ ฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,  
2559), หน้า.118 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.7 ตัวอย่างการเขียนตามหลักทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด ในรูปแบบสิ่งของที่แตกต่างกัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 55 

รูปที่ 5.6 ตัวอย่างการเขียนเฟอร์นิเจอร์ตามหลักทัศนียวิทยา แบบ 2 จุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

ทัศนียวิทยาแบบสามจุด 
 ความแตกต่างของทัศนียวิทยาแบบ 3 จุด กับ 2 จุด ย่อมแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
แบบ 3 จุดนั้นมักจะถูกนำไปใช้สำหับการเขียนภาพตึกอาคารที่มองจากมุมสูงกว่าสายตา และ
ต่ำกว่าสายตาเสมอ ดังนั้นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ จุดลับตาทางด้านล่างที่พร้อมจะบีบส่วน
ของวัตถุด้านล่างให้สอบเล็กลงตามจุดลับตา 
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รูปที่ 5.8 ตัวอย่างของการแสดงหลักทัศนียวิทยาแบบ 3 จุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 40
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รปูที ่5.9 ตวัอยา่งการนำเอาหลกัทศันยีวทิยาแบบ 3 จดุ ไปใชซ้ึง่สว่นใหญเ่ปน็งานสิง่กอ่สรา้ง 
ที่มา: ปรับปรุงจาก นิวิต หะนนท์. การวาดภาพ ฉบับสมบูรณ์. (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป,  
2559), หน้า.119
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รูปที่ 5.10 ตัวอย่างการเขียนเก้าอี้โดยใช้หลักทัศนียวิทยา แบบ 2 จุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Parramon Ediciones Editorial Team. The Basics of Artistic 
Drawing. (Spain: Barron’s, 1994), p. 53



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.11 ตัวอย่างการเขียนแจกันแบบทัศนียวิทยา 2 จุด โดยอยู่ในรูปทรงที่แตกต่างกัน 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Parramon Ediciones Editorial Team. The Basics of Artistic 
Drawing. (Spain: Barron’s, 1994), p. 54



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.12 ตัวอย่างงานทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด ของเครื่องบดกาแฟ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Parramon Ediciones Editorial Team. The Basics of Artistic 
Drawing. (Spain: Barron’s, 1994), p. 55



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.13 ตัวอย่างการเขียนตะเกรียงตามหลักทัศนียวิทยา แบบ 1 จุด 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Parramon Ediciones Editorial Team. The Basics of Artistic 
Drawing. (Spain: Barron’s, 1994), p. 57



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.14 ตัวอย่างการเขียนตามหลักทัศนียวิทยา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 49 

รูปที่ 5.15 ภาพแสดงการมองเห็นตามหลักทัศนียวิทยา ระดับสายตา สูงและต่ำกว่าสายตา 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 36



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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รูปที่ 5.16 ตัวอย่างการเขียนวงกลมตามหลักการมองเมื่อนำทัศนียวิทยาเข้ามาใช้ 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Joseph D’amelio. Perspective Drawing Handbook. (New 
York: The Trustees, 2004), p. 81



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

สรุป 
 หลักการเขียนทัศนียวิทยาเป็นศาสตร์ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้การวาดรูปพื้นฐาน เพิ่ม
ความเหมือนจริงในเรื่องของระยะที่มีการปรากฏตัวของวัตถุ สูง ต่ำ หรือระดับสายตาล้วน
จำเป็นต้องนำหลักดังกล่าวเข้ามาใช้ประกอบเสมอ หากไม่แล้วภาพรวมก็จะดูไม่ได้สัดส่วน 
เนื่องจากถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นต้องหมั่นฝึกฝน เพื่อให้ผู้วาดเกิดทักษะและมีความ
แม่นยำในการร่างภาพ 
 หลักการใช้ทัศนียวิทยาแบบจุดเดียว จัดได้ว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ง่ายต่อการฝึกร่าง
ภาพโดยใช้จุดลับตาเพียง 1 จุด ก็สามารถสร้างภาพได้อย่างครบถ้วน ทำให้ได้ภาพที่มีระยะ
ใกล้ กลาง ไกล 
 หากเลือกใช้หลักทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด จะสามารถร่างภาพในมุมกว้างได้มากกว่า
แบบ 1 จุด ดังนั้นความนิยมในหลักทัศนียวิทยาแบบ 2 จุด จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้
เขียนทุกสายงานอาชีพทางด้านศิลปะ เพราะอาจทำให้ภาพมีความสมจริงมากขึ้น 
   อย่างไรก็ดีสำหรับแบบสุดท้ายนั้นเหมาะสำหรับสถาปนิกที่ต้องการแสดงถึงความโอ
อ่าสง่างามของตึก จึงจำเป็นต้องเลือกใช้หลักทัศนียวิทยาแบบ 3 จุด จึงจะทำให้ภาพดูสมบูรณ์ 
หากในทางกลับกันสถาปิกเลือกใช้ทัศนียวิทยาแบบจุดเดียว ก็ได้แต่ผลสัมฤทธิ์เทียบไม่ได้กับ
การเลือกใช้ในแบบ 3 จุด ดังนั้นการเลือกใช้แบบ 2 จุดก็เพียงพอต่อการวาดภาพพื้นฐานแล้ว 
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา
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ชื่อ/นามสกุล……......…....................................................รหัส…………………..ระดับชั้น................ 
คำสั่ง    กำหนดให้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 10 คะแนน 
 1. ให้นักศึกษาขีดเขียนเส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นก้นหอย เส้นซิกแซก 
โดยใช้การเคลื่อนไหวขอข้อมือ และการใช้หัวไหล่รวมถึงข้อศอกในการเคลื่อนไหว 
 2. ให้นักศึกษาฝึกเขียนรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยม วงกลม 
วงรี 
 3. ให้นักศึกษาฝึกเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยม ทรง
กระบอก ทรงกรวย  

หมายเหตุ: ทั้งนี้ให้ระวังเรื่องของการร่างน้ำหนักมือที่หนักเกินไป 

R163



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R164



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 2  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…....................................................รหัส…………………..ระดับชั้น................ 
คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาฝึกการลงน้ำหนัก 7 ระดับ แบบมีการแบ่งช่อง 
 2. ให้นักศึกษาฝึกการลงน้ำหนัก 7 ระดับ แบบไม่มีการแบ่งช่อง 

R165



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R166



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 3  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…..............................................................รหัส…………………..ระดับชั้น................ 
คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้าง รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอก รูป
ทรงกรวย และรูปทรงกลม 
 2. ให้นักศึกษาลงน้ำหนักแรเงา รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยม 
  

R167



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R168



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 4  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…....................................................รหัส…………………..ระดับชั้น................ 
คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาลงน้ำหนักแรเงา รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย 

R169



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R170



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 5  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาลงน้ำหนักแรเงา รูปทรงกลม  
 2. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิตตามแบบที่เตรียมให้ โดยเลือกไม่
น้อยกว่า 2 ภาพ 
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R172



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 6  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งเรขาคณิตรวมพร้อมลงน้ำหนักแรเงา ตามหุ่นจริงที่
เตรียมไว้ให้ 

R173



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R174



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 7  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งเรขาคณิตรวมพร้อมลงน้ำหนักแรเงา ตามหุ่นจริงที่
เตรียมไว้ให้ (ต่อ) 
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เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R176



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 8  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 สอบกลางภาคเก็บคะแนน 20 คะแนน 
 1. ให้นักศึกษาวาดภาพหุ่นเรขาคณิต ตามที่ได้จัดไว้ให้ โดยให้แล้วเสร็จภายในเวลา 

R177



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R178



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 9  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาวาดภาพหุ่นนิ่งผลไม้ พร้อมลงน้ำหนักแรเงา 

R179



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R180



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 10  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาฝึกร่างโครงสร้างของหุ่นนิ่งตามแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

R181



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R182



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 11  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีพื้นผิวด้าน 

R183



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R184



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 12  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีพื้นผิวมันวาว 

R185



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R186



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 13  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. . ให้นักศึกษาร่างโครงสร้างหุ่นนิ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีพื้นผิวโปร่งใส 

R187



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R188



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 14  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาวาดภาพหุ่นนิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวด้าน พื้นผิวมัน และพื้นผิวโปร่งใส 
ตามที่ได้จัดเตรียมให้ 

R189



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R190



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 15  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 1. ให้นักศึกษาฝึกการร่างภาพจากการใช้หลักทัศนีวิทยาทั้งแบบ 1 จุด แบบ 2 จุด 
และแบบ 3 จุด 

R191



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

R192



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ใบสั่งงานสัปดาห์ที่ 16  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชา วาดเส้นพื้นฐาน 1 (PD02103)             ภาคเรียนที่ 1 /                      
อาจารย์ผู้สอน  ดร.กุลจิต  เส็งนา                                            เวลา                 น. 
   

ชื่อ/นามสกุล……......…............................รหัส…………………..ระดับชั้น................

คำสั่ง   
 สอบปลายภาค  
 1. ให้นักศึกษาวาดภาพหุ่นนิ่งเรขาคณิต โดยใช้หลักทัศนีวิทยาเข้ามาประกอบ ตาม
เวลาที่กำหนด 

R193



เอกสารประกอบการสอน วาดเส้นพื้นฐาน 1 ดร.กุลจิต เส็งนา

บันทึก 
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