
การวาดเส้น 
(Drawing 1)

จำนวนหน่วยกิต/ช่ัวโมง
3 หน่วยกิต 9 ชั่วโมง 3 (1-4-4) 

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพจากหุ่นน่ิงด้วยวิธีการวาดเส้นเบ้ืองต้นให้ถูกต้องตามหลักวิชา วาดเส้นและทัศนียวิทยา 

ศึกษาเรื่องโครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิวของวัตถุ รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างของเครื่องมือในการวาดเส้น เช่น 
ดินสอ ปากกา เกรยอง ฯลฯ
จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อศึกษาการวาดภาพจากหุ่นน่ิง ด้วยวิธีการวาดเส้นเบ้ืองต้นให้ถูกต้องตามหลักวิชา วาดเส้นและทัศนีย
วิทยา ศึกษาเรื่องโครงสร้าง น้ำหนัก แสงเงา พื้นผิวของวัตถุความแตกต่างกัน

2. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการมองและสังเกตโครงสร้าง รูปร่าง รูปทรง องค์ประกอบ จาก ลักษณะของ
หุ่นน่ิงแต่ประเภท ให้เกิดความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นได้ ได้อย่างเหมือนจริง และสมบูรณ์

3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะความชำนาญในการวาดเส้น ด้วยเทคนิคกลวิธีต่างๆ เครื่องมือในการวาดเส้น เช่น 
ดินสอ ปากกา เกรยอง ฯลฯอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
สังเขปเน้ือหารายวิชา

เน้ือของรายวิชาการวาดเส้นแบ่งออกเป็น 5 บท ในแต่ละบทจำแนกออกเป็นตอนย่อยดังน้ี
บทท่ี 1 

1.1 ที่มาของศิลปะวาดเส้น
1.2 ความหมายและลักษณะของการวาดเส้น
1.3 ศิลปะประเภทของการวาดเส้น

บทท่ี 2
2.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.2 วธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.3 วัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.4 ประเภทของเทคนิคและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง

บทท่ี 3
3.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต

3.2 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงวัสดุสำเร็จรูป

3.3 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงธรรมชาติ

3.4 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้น ลงน้ำหนัก แสงเงา



บทท่ี 4
4.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงเลขาคณิต
4.2 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่องการลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงวัสดุสำเร็จรูป
4.3 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่องการลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงธรรมชาติ
4.4 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่องการวาดเส้น ลงแสงเงา ด้วยเทคนิคปากกาดำ
4.5 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่องการวาดเส้นลงแสงเงาด้วยเทคนิคชาร์โคลดำ  

4.6 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่องการวาดเส้นลงแสงเงาด้วยเทคนิคเกรยองดำ 

บทท่ี 5

5.1 สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

กำหนดการสอน
จำแนกเน้ือหาตามบทเรียนใน 1 ภาคการศึกษา มี 15 สัปดาห์ สามารถจำแนกโดยสังเขปดังน้ี

สัปดาห์ เน้ือหา จำนวนช่ัวโมง

1 บทที่ 1          
          1.1 ที่มาของศิลปะวาดเส้น
          1.2 ความหมายและคุณค่าความสำคัญของการวาดเส้น
          1.3 ประเภทของการวาดเส้น   
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2 บทที่ 2 
2.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.2 ข้ันตอนและวธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.3 วัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิง

           2.4 ประเภทของเทคนิคและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง     
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3-6 บทที่ 3
          3.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ 
รูปทรงเลขาคณิต
          3.2 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ 
รูปทรงวัสดุสำเร็จรูป
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          3.3 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ 
รูปทรงธรรมชาติ
          3.4 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้น ลงน้ำหนัก แสงเงา
          

7 สอบกลางภาค 
          - ทดสอบการปฏิบัติในชั้นเรียน (โดยให้นิสิต วาดเส้นโครงสร้างรูป
ทรงเลขาคณิต รูปทรงวัสดุสำเร็จรูป รูปทรงธรรมชาติ (แบบซ้อนรูปทรง) 
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8-13 บทที่ 4
          4.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงเลขาคณิต
          4.2 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงวัสดุ
สำเร็จรูป
          4.3 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การลงน้ำหนัก แสงเงา รูปทรงธรรมชาติ
          4.4 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้น ลงแสงเงา ด้วยเทคนิค
ปากกาดำ
          4.5 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้นลงแสงเงาด้วยเทคนิคชาร์
โคลดำ  
          4.6 การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้นลงแสงเงาด้วยเทคนิคเกร
ยองดำ 

14-15 บทที่5
           - สรุป/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ
           - บรรยาย เรื่องการวาดเส้นลงแสงเงาด้วยเทคนิคดินสอดำ
           - สอบปลายภาค ทดสอบการปฏิบัติในชั้นเรียน (การวาดเส้นการลง
น้ำหนัก แสงเงา สมบูรณ์ รูปทรงเลขาคณิต รูปทรงวัสดุสำเร็จรูป รูปทรงธรรม
ชาติ (แบบซ้อนรูปทรง)

การประเมินผล
ความรับผิดชอบและพฤติกรรรมการเข้าชั้นเรียนระหว่างเรียน 10 คะแนน
แบบทดสอบด้านวิชาการ ระหว่างเรียน 10 คะแนน
การปฏิบัติระหว่างเรียน 30 คะแนน
สอบกลางภาค 25 คะแนน
สอบปลายภาค 25 คะแนน

รวม 100 คะแนน



บทท่ี 1

เน้ือหา
1. ที่มาของศิลปะวาดเส้น

          2. ความหมายและคุณค่าความสำคัญของการวาดเส้น
          3. ศิลปะประเภทของการวาดเส้น 

แนวความคิด
1. ภาษาภาพเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารและบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตบนโลกใบน้ี
2. การวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
3. การวาดเส้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์จิตใต้สำนึกภายในจิตใจ
4. มนุษย์แสดงออกถ่ายทอดอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธ์มาตั้งแต่อดีตด้วยการวาดเส้น

จุดประสงค์ของการเรียน
1. อธิบายที่มาของการวาดเส้นได้
2. อธิบายความหมาย การวาดเส้นได้
3. อธิบายความสำคัญของการวาดเส้น
4. อธิบายประเภทการวาดเส้นได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายที่มาของการวาดเส้นในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์พร้อมภาพประกอบทางสไลด์
2. บรรยายความหมายของการวาดเส้นในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์พร้อมภาพประกอบทางสไลด์
3. ตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับที่มา ความหมายและคุณค่าของการวาดเส้น
4. ยกตัวอย่างภาพทางด้านวาดเส้นและให้เขียนวิเคราะห์อธิบายภาพวาดเส้น
5. ให้เขียนสรุปที่มา/ความหมาย/ประเภทของการวาดเส้น

สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์ตัวอย่างผลงานวาดเส้นในอดีตและปัจจุบัน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สาธิตการเขียนภาพลายเส้น

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากแบบทดสอบการเขียนวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ 
2. ประเมินจากการผลงานปฏิบัติทางด้านทักษะการวาดเส้น
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนในชั้นเรียน



ท่ีมาของการวาดเส้น
ที่มาของศิลปะ มนุษย์ถ้ำในช่วง 30,000-10,000 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังทิ้งไว้เป็นหลักฐาน ทั้งภาพวาดสีห

รือวาดเส้นที่ผนังถ้ำอัลตามิราและถ้ำลาสโคที่ประเทศฝรั่งเศสและสเปนเป็นภาพการล่าสัตว์ ทำให้พออนุมานได้ว่า 
แรกเริ่มเดิมที การเขียน-การวาดของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นเพื่อทำงานศิลปะ แต่เป็นการทำเพื่อปากท้อง มันเป็นการวาด
เพื่อพิธีกรรมการล่า หรือไม่ก็เป็นการตระเตรียมนัดแนะในการล่า 
(เทคนิค การวาดเส้น, พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ : 2557)

  
  ภาพประกอบ 2 ภาพวาดบนผนังถ้ำลาสโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส

   ที่มาของภาพ:http://www.thaigoodview.com/node/72137    
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเขียนภาพ มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด ไม่ว่าเชื้อชาติใด ภาษาใดในโลกมีการ

สื่อสารกันผ่านมาทางภาพเขียน ซ่ึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต 
หรือการร่างภาพแนวความคิด (idea sketch) การวาดเส้นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการเขียนภาพน้ันจึงนับ
เป็นการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและงานออกแบบ การวาดเส้นจึงเป็นพื้น
ฐานในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ คือ พูดง่ายๆก่อนลงสีเราต้องมีการวาดเขียนก่อนน่ันเอง การวาดเขียนเป็นการ
ถ่ายทอดความคิด และจินตนาการของผู้วาดได้เป็นอย่างด ีเราจะเห็นว่ามนุษย์เราน้ีเริ่มมีการวาดเขียนมาตั้งแต่สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ ภาพวาดจะแสดงให้เห็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม และอารยธรรมในสมัยน้ันได้
เป็นอย่างดี เทคนิคการวาดภาพในสมัยโบรานเริ่มจากการ ขูด ขีดลงบนผนังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชื่อในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต่อมามนุษย์เริ่มมีความก้าวหน้ามากข้ึนรู้จักสร้างสัญลักษณ์และรูปทรงต่างๆมากข้ึน มี
การประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพ เน้นโครงสร้างและรายละเอียด ซ่ึงเป็นจุดหมาย
สำคัญของการวาดเขียนในปัจจุบัน



การวาดเส้นสมัยอียิปต์
เมื่อมีมนุษย์มากข้ึน สังคมเจริญข้ึนและมีการพัฒนารวมกลุ่มกันเป็นเมือง กลุ่มคนที่ถือว่าเป็นรากฐานใน

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตอเมื่อราว 3,000 ปีก่อนศริสตศักราช พวกเขามีการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนรวมกันเป็นเมือง
ใหญ่ มีวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีเฉพาะตน สมัยน้ี การวาดเส้นพัฒนาแตกแขนงจนถือได้ว่าเป็นต้นร่างพื้นฐาน
ของงานศิลปกรรมเกือบทุกชนิด ที่สำคัญในสมัยน้ีคือการตกแต่งผนังสุสาน และการทำประติมากรรม ลักษณะเด่นใน
วาดเส้นและการเขียนสีของอียิปต์เราจะเห็นได้จากหลักฐานที่เป็นภาพเขียนในสุสานกษัตย์หลายที่ นายช่างอียิปต์ใช้
ความเข้าใจในการถ่ายทอดรูปแบบการวาดเส้นให้มีลักษณะอุดมคติ แบน(2 มิต)ิและเน้นเส้น ลักษณะรูปบุคคลในสมัย
น้ีความเด่นเฉพาะของตัวเอง ศิลปินอียิปต์เลือกหยิบเอาส่วนที่สวยที่สุดในตัวคนมาผสมกันใหม่ จึงเป็นเหตุว่าทำไม รูป
คนในงานวาดและลงสีสมัยอียิปต์ มักแสดงด้านข้าง อกด้านหน้า เอวด้านข้าง ขาด้านข้าง แต่ดวงตากลับด้านตรงซ่ึง
สวยที่สุด

การวางองค์ประกอบในศิลปะแบบน้ีเช่นกัน ไม่เน้นความจริงดังที่เห็นทั่วไป แต่เลือกวิธีแสดงออกเหมือนการ
เขียนบันทึก ศิลปินจะเลือกหยิบเอาจุดใหญ่ของเรื่องมาแสดง เน้นความสำคัญของรูปบุคคลบางรูปโดยมีรูปบุคคลเล็กๆ
รายล้อม เพื่อแสดงให้เห็นฐานะความยิ่งใหญ่มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมประวัติ ความเชื่อตลอดจนศรัทธาที่มีฟาโรห์ ส่ง
เสริมความสง่าผ่าเผยของกษัตย์ การเขียนส่วนมากเป็นบรรยากาศกิจกรรมของฟาโรห์เช่นการล่าสัตว์ ชีวิตประจำวัน
และการศึก ความพิเศษอีกอย่างของการขีดเขียนในสมัยน้ีคือการแตกแขนงออกไปเป็นการประดิษฐ์อักษรเป็นอักษร
ภาพบนปาปิรัส หลังจากพวกเมโสโปเตเมีย (ก่อนอียิปต์) คิดอักษรลิ่ม ซ่ึงเหล่าน้ีก็ล้วนมาจากรากฐานการวาดเส้นทั้ง
สิ้น

ชื่อภาพ คัมภีร์มรณะแสดงให้เห็นอักษรภาพไฮโรกลิฟอักษรแห่งอียิปต์โบราณ
ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F


ชื่อภาพ ภายในวิหารเดนเดรา ของชาวไอยคุปต์ ประเทศอียิปต์ ปรากฏภาพสลักของสิ่งที่ไม่น่าจะมีในสมัยน้ัน น่ันคือ 
'หลอดไฟฟ้า' ทั้งๆ ที่กว่าเราจะมีหลอดไฟใช้ ก็หลังจากที่โธมัส อัลวา เอดิสัน เขาค้นพบ

ที่มา: http://wondersoftheworldthai.blogspot.com/ 

ที่มาของภาพ อักษรภาพอียิปต์โบราณหรือที่เรียกกันว่า "ฮีโรกริฟฟิค" (Hieroglyphs) ถือเป็นอีกสิ่งหน่ึงใน
ความอัศจรรย์ที่เกิดข้ึนบนโลกใบน้ี ความชำนาญทางศิลปหัตถกรรม งานช่าง และการทำหนังสือของชาวอียิปต์โบราณ
ถือเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก ๆ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของพวกเขาที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อพิธีกรรมและการดำรง
ชีวิตอย่างสูง ที่มา: http://wondersoftheworldthai.blogspot.com/



การวาดเส้นในสมัยกรีกและโรมัน
สมัยกรีกและโรมัน มีภูมิปัญญาความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ปรัชญา วรรณคดี วิศวกรรมและอื่นๆเจริญ

มากเสียจนได้ชื่อว่า เป็นมารดาของอารยธรรมตะวันตกทุกแขนง กรีกมีสำนักคิดเกิดข้ึนหลายแห่ง มีนักปรัชญา นัก
คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเกิดข้ึนหลายคนถึงแม้ชนชั้นช่างในยุคน้ีจะไม่ได้รับการยกย่อง 
เห็นเป็นเพียงผู้มีฝีมือ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า งานศิลปะของกรีกโรมัน ก็เจริญรุดหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งน้ีเป็นเพราะ
การวาดเส้นในสมัยกรีกและโรมันก้าวหน้าต่อไป โดยแตกต่างกว่าการวาดเส้นหรือร่างภาพในอียิปต์อย่างสิ้นเชิง ใน
ขณะที่อียิปต์ใช้ลักษณะุดมคติแต่ศิลปินกรีกกลับเพียรพยายามถ่ายทอด เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ศิลปะรูปคน
หรือการถ่ายทอดของคนถือว่าเป็นรูปแบบสำคัญของการวาดเส้น โดยศิลปินกรีกพยายามที่จะใช้ความงามสมบูรณ์
แบบของคนเป็นแบบที่จะถ่ายทอดรูปร่างของเทพเจ้า อย่างไรก็ตาม หลักฐานการศึกษาการวาดเส้นในสมัยกรีกไม่หลง
เหลืออยู่ เราจึงไม่รู้ว่าศิลปินในสมัยน้ัน ใช้วิธีใดในการฝึกฝนก่อนจะเป็นนายช่างได้ 

ในสมัยกรีก งานจิตรกรรมมีน้อยกว่างานประติมากรรม อาจเป็นด้วยว่า พัฒนาการด้านการทำสียังไม่เด่นเท่า
ที่ควร จะมีเพียงเศรษฐีเท่าน้ัน ที่สามารถจ้างงานศิลปินให้ทำภาพเขียนสีปูนเปียกเฟรสโกประดับผนังปูนฉาบตกแต่ง
ตามอาคารวิลล่าหรูหรา เป็นแบบฉบับที่เรียกน้ี ประติมากรรมเป็นที่นิยมยกย่องมากกว่ารูปจิตรกรรมช่างป้ัน ช่างสลัก
ต้องเป็นผู้มีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ จึงจะสามารถป้ันสลักประติมากรรมอันงดงามเหล่าน้ีออกมาได้ด้วยความที่กรีกและโรมัน
มีศาสนาของเทพเจ้า ทำให้เขาเชื่อว่าเทพที่งามที่สุดก็คือมนุษย์ที่งามที่สุด เพราะมนุษย์จำลองแบบมาจากเทพ ดังน้ัน
เมื่อป้ันสลักรูปเทพจึงเอาความงามตามจริงของรูปคนมาใช้ โดยเลือกเอาลักษณะร่างกายสมบูรณ์ กล้ามเน้ืองดงาม รูป
คนในสมัยน้ีจึงถือว่าเป็นศิลปะที่เด่นที่สุด สัดส่วนคนจริงที่สมบูรณ์ที่สุด เรียกว่าความงามแบบเทพบุตรกรีก ทั้งน้ี
เพราะความที่โรมันยกย่องนักรบและชัยชนะ เรื่องของภาพเขียนคนจึงมีความสำคัญมาก

แต่สมัยกรีกเดียวกันน้ี ยังมีการวาดเส้นอีกอย่างหน่ึง น่ันคือภาพตกแต่งบนไห เป็นการวาดเส้นที่มีเอกลักษณ์
ชัดเจนของกรีกด้วยการทำงานบนพื้นผิวโค้งของไห มีลักษณะเป็นสองมิติ ใช้เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้า ขนบธรรมเนียม
และนักรบ นอกจากแสดงเห็นเรื่องราวชัดเจน ยังแฝงจินตนาการของตนเองไว้ในภาพเขียนอีกด้วย

สมัยโรมัน เป็นการวาดเส้นที่มีทั้งภาพคน ภาพวิวและภาพโบราณนิยายครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์ด้วย ในช่วงหลัง
ของสมัยโรมันถือว่าการวาดเส้นน้ันเป็นการถ่ายทอดที่แสดงให้เห็นว่าศิลปิน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความตื้นลึกไกล-้ไกล 
และความกลมกลืนของแสงและเงาอย่างสมบูรณ์ เป็นวิธีการถ่ายทอดแรกเริ่มของการวาดเส้นที่มีลักษณะ 3 มิติ



เน้ือหาภาพ ชาย แต่งกายชุดทูนิคแคบ ๆ รัดเอว เรียกว่า Chiton (ซิตอน) เป็นชุดชาวกรีกโบราณ
ที่มา: www.baanjomyut.com

เสื้อชุด แต่งกาย ที่เรียกว่าเพ็พโพลส (Peplos) ของสตรีกรีกโบราณ
ที่มา: www.baanjomyut.com

http://www.baanjomyut.com/
http://www.baanjomyut.com/


การวาดเส้นในสมัยกลาง 
เมื่อโรมันล่มสลายลง ประวัติศาสตร์มนุษย์ก็เริ่มในสมัยกลางตั้งแต่ช่วง ปี 400-1400 ตอนน้ีเป็นช่วงที่ศาสนา

คริสต์รุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก สิ่งใดก็ตามที่ตกทอดมาจากสมัยกรีก-โรมัน ดูจะเป็นของต้องห้ามในศาสนา ยุคกลางจึงเป็น
ยุคที่ได้ชื่อว่าศิลปะกลายความงามลง ในยุคกลางน้ี แทนที่จะมีความงามแบบอุดมคติกรีก แต่งานศิลปะในยุคน้ัน มี
ความประสงค์อย่างเดียวคือรับใช้ศาสนา และในยุคกลางน้ัน งานวาดเส้นโดดเด่นมาก มีลักษณะเฉพาะตัวไปทาง
สัญลักษณ์หรือการออกแบบตามแนวสัญลักษณ์มากข้ึน เป็นงานที่ล้วนทำเพื่อรับใช้ศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นการเผย
แพร่หรือประกอบคำภีร์ไปเบ้ิลและหนังสือสวดมนต์ 

ที่มาของภาพ การลงโทษหรือล่าแม่มดมีมานานแล้ว แต่ที่โด่งดังมากๆ คือ การล่าแม่มดซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงยุคกลาง
ที่มา: nop-lucifer.blogspot.com

เน้ือหาภาพ ภาพประกอบการเล่นดนตรีของนักดนตรีเรร่อนปลายยุคกลาง
ที่มา www.ebook.mtk.ac.th

http://www.ebook.mtk.ac.th/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fnop-lucifer.blogspot.com%2F2014_08_31_archive.html&psig=AFQjCNH5YXCYvZaPjl_Eq-pNpGhFaDMK7g&ust=1454496842625017


การวาดเส้นในสมัยเรอนาซอง
สมัยเรอนาซอง คือสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา หรือเรียกกันว่าสมัยใหม่ เกิดข้ึนในอิตาลีช่วง 1400 ศิลปินนักคิดนัก

เขียนเริ่มไปมองภูมิปัญญาของกรีกโรมันแล้วนำสิ่งที่สมควรกลับมาใช้และพัฒนาต่อไป ศิลปินและช่างทั้งหลายเริ่ม
ตระหนักว่า งานวาดเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่พวกเขาจะต้องฝึกฝนให้ชำนาญแม่นยำก่อนที่จะก้าวไปสู่การสร้างสรรค์
ศิลปะทั้งหมด ดังน้ันความสำคัญจึงเริ่มตั้งแต่ระดับฝึกฝน นักเรียนศิลปะต้องฝึกความชำนาญในการบังคับมือและ
สายตาให้ได้ ก่อนที่จะก้าวสู่งานวาดภาพประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม การฝึกฝนแบบน้ีนอกจากเรื่องฝีมือแล้ว ยัง
เน้นพัฒนาความคิดความรู้สึก ผู้คนสมัยน้ันยอมรับกันว่า บทบาทของการวาดเส้นก็คืออุปกรณ์อย่างหน่ึงทางปัญญา 
ทำให้เกิดสถานศึกษาแบบน้ีมากมาย สำนักศิลปะที่สอนวาดเส้น มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น สำนักฟลอเรนซ์(  )ก็เริ่มข้ึนใน
สมัยน้ี อาจสรุปได้ว่า ลักษณะเด่นของแนวคิดทางศิลปะสมัยฟื้นฟูน้ัน ศิลปินใช้การวาดเส้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก
และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุกแขนงและนิยมสร้างเรื่องราวทางศาสนา ตามโปราณนิยาย ปรัชญา ตลอดจนการ
แสดงออกถึงศีลธรรม สนใจกายวิภาคสัตว์และมนุษย์ มนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักวาล ในยุคเรอนาซองภาพทิวทัศน์จึง
ได้รับความนิยมน้อยและต้องเป็นส่วนประกอบของภาพคน แต่การวาดเส้นในสมัยเรอนาซองน้ันเป็นรากฐานวิชาที่
สำคัญให้กับสมัยต่อมา 

เน้ือหา ภาพวาดเส้นของ เลโอนาร์โด ดาวินซี บุคคลที่เป็นยอดทางด้านฝีมือแห่งยุดฟื้นฟูศิลปะวิทยา
ที่มา: www.bspwit.ac.th

http://www.bspwit.ac.th/


เน้ือหาภาพ การใช้วิธีและรูปแบบใหม่ในการวาดภาพ เช่น เรื่องของ perspective, เน้นกายวิภาคที่เป็นจริงมากข้ึน
ที่มา: social-ave.exteen.com

เน้ือหา อลังการภาพวาดกายวิภาค “ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี”
ที่มา: www.manager.co.th

http://www.manager.co.th/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_0rveptnKAhWBGo4KHaMdAmIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fsocial-ave.exteen.com%2Fcategory%2FHistory&psig=AFQjCNGblukvMqR_bMriAVitJfbnTToKaw&ust=1454509896595364


ชื่อภาพ ราฟาเอล – Albertina
ที่มา: zone47.com

ชื่อภาพ ทหารรับจ้าง
ที่มา: th.wikipedia.org

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNFDL5Kqo4RPSCwsOlzcJt0KxRFAXA&ust=1454511518756067
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimyr7nqtnKAhUNHo4KHTrYDScQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fzone47.com%2Fcrotos%2F%3Fl%3Dth%26p%3D%26nb%3D40%26disp%3D1%26s%3D%26y1%3D-40000%26y2%3D2015%26p31%3D93184&bvm=bv.113034660,d.c2E&psig=AFQjCNHRri0jKyh6De9IWfzGnCFDuRv_Hg&ust=1454511113865346


ความหมายและคุณค่าของการวาดเส้น
วาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นข้ันเริ่มแรก

ของมนุษย์ด้วยปัจจัยข้ันพื้นฐาน คือ ร่องรอยต่าง ๆ และเครื่องมือง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่น้ิว
มือของตนเองซ่ึงมนุษย์ต้องการแสดงออกในบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ 
ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่ร่องรอยง่าย ๆ ที่ทำข้ึนมาเอง 

วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบเช่นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม
ออกแบบตกแต่งศิลปะไทยลายรดน้ำเป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น 
จำเป็นจะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อนเมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทำให้การ
ทำงานศิลปะต่าง ๆ ง่ายข้ึน (ที่มา: การวาดเส้น(Drawing)เพื่อฝึกฝนทักษะข้ันพื้นฐาน.{ออนไลน์}.ได้
จาก:http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/12/13/entry-1.{สืบค้นเมื่อ วันที่18 กรกฎาคม 2559}.

ความหมายการวาดเส้น (อังกฤษ:Drawing) เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบโดยการสร้างภาพ
สองมิติโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ให้เกิดร่องรอยต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่น้ิวมือ
ของตนเอง แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ดินสอปากา และหมึก เครยอง ดินสอสี ดินสอถ่าน ชอล์ก  ชอล์กสี ปากกามาร์กเกอร์
ปากกาหมึกซึมซ่ึงโดยมากจะเขียนลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นอย่าง กระดาษแข็งพลาสติกหนังผ้า กระดาน สำหรับ
การเขียนชั่วคราวอาจใช้กระดานดำหรือกระดานขาว (ที่มา: การวาดเส้น.จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ี{ออนไลน์}.ได้
จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/.{สืบค้นเมื่อ วันที่18 กรกฎาคม 2559}.

ความสำคัญของการวาดเส้น การวาดเส้นเป็นวิธีการข้ันพื้นฐานที่สามารถสร้างความเข้าใจ อธิบายความหมาย
ต่างๆ ได้ตามปรารถนา และยังเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่เห็นเป็นรูปธรรม ซ่ึงด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาใน
หลักสูตรการเรียนการสอนซ่ึงถือเป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งของการศึกษา ในสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ซ่ึงหลักสูตร
การศึกษาด้านศิลปะได้กำหนดให้วิชาวาดเส้นเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียน และตั้งมาตรฐาน
ระดับของผลงานอยู่ในระดับของผลงานอยู่ในระดับสูง หลักสูตรให้ความสำคัญกับวิชาวาดเส้นซ่ึงเป็นหัวใจหลักสู่การ
เรียนในวิชาอื่นๆ และสามารถทำให้นักศึกษามีความสามารถในการสร้างสรรค์ในระดับสูง และเป็นนักออกแบบที่เก่ง
ได้เป็นอย่างดี 

คุณค่าของการวาดเส้น ในการสื่อสารด้วยสื่อเป็นอักษรตัวหนังสือที่สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ มันอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ จำเป็นต้องมีรูปวาดหรือภาพประกอบที่ก่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึนน้ันแสดงให้เห็นว่า 
รูปภาพหรือรูปวาดสามารถอธิบายเน้ือหาเรื่องราวที่มีอยู่ในใจของศิลปินเองออกมาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสร้างแรง
กระตุ้นในจินตนาการแก่ผู้ดูได้อีกหลายทิศทาง วิชาวาดเส้นเป็นวิชาที่มีคุณค่าของนักศึกษาศิลปะ วิชาที่สำคัญในทุก
ระดับชั้นของการสร้างสรรค์ศิลปะ คือวิชาวาดเส้น (Drawing) น้ัน หมายความว่า จะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้
วิชาวาดเส้นเป็นพื้นฐานในการแสดงออกจะด้วยเทคนิควิธีการล้วนเกี่ยวเน่ืองมาจาการวาดเส้นทั้งสิ้น

คุณค่าทางการรับรู้ ในกระบวนการของการวาดเส้นทุกข้ึนตอนจะเกิดการเรียนรู้ในทุกมิติ เช่น การเรียนรู้องค์
ประกอบ การเรียนรู้โครงสร้างส่วนต่างๆ ของวัสดุ และสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะแวดล้อมที่มีวัสดุเป็นส่วนหน่ึงของสภาพ
แวดล้อมน้ัน เป็นขบวนการของการสร้างสรรค์ ซ่ึงเริ่มต้นจากากรับรู้สู่การแสดงออก หมายถึง การผ่านขบวนการต่างๆ 
คือ การมองแบบวิเคราะห์ แยกแยะวัตถุเหล่าน้ันที่เราจะ Copy ลักษณะต่างๆ ของวัสดุน้ัน ๆ เช่น วัสดุน้ันเป็นสิ่งมี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


ชีวิต มีพื้นผิวอย่างไร มีโครงสร้างเป็นเช่นไรถ้าวัสดุเป็นสิ่งอื่น ๆ เช่น ไม้ โลหะ แก้วฯ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการ ในการวาดเส้น ซ่ึงพื้นฐานของการวาดเส้นของศิลปินหรือนักศึกษาศิลปะไม่ต่างจากนัก
วิทยาศาสตร์ ต้องเริ่มต้นจากการสังเกตวิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้างทางกายภาพ และการหยั่งรู้ มองออก 
(perceptual) ในรูปทรงที่จะ Copy ผสมผสานกับประสบการณ์ การมองแบบเปรียบเทียบ โดยใช้ลักษณะความเข้าใจ
ในเรื่องของเส้นเป็นพื้นฐาน เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหยักมุม เส้นอิสระ Freehand

การเกิดของเส้นถ้ามองอีกมุมหน่ึงในองค์ประกอบของการออกแบบ อาจกล่าวได้อีกแง่หน่ึงว่า เส้นคือ จุดที่
เคลื่อนที่ และต่อเน่ืองบนที่ระนาบหรือบนแผ่นกระดาษ ถ้าเส้นปรากฏเป็นตัวอักษรก็จะเป็นภาษาเขียนของมนุษย์ที่
สื่อสารกัน แต่ถ้าเส้นถูกวาดอย่างมีทิศทาง มีความหมายเป็นรูปร่าง ก็จะเกิดเป็นภาพต่างๆ เพื่อสื่อความหมายหรือ
เพื่อการสร้างสรรค์งาน ก็จะเป็นขบวนการสร้างภาพที่อาศัยทักษะฝีมือ มีความสัมพันธ์กับการคิดที่ต้องใช้ สติปัญญา
จะเห็นได้ว่า การวาดเส้น เป็นการถ่ายทอดความคิดออกเป็นรูปภาพที่ทำได้ สะดวก และ รวดเร็ว ส่วนจะได้ความ
หมาย หรือ เหมือน ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับทักษะฝีมือของแต่ละคนไป การวาดเส้น เป็นคำผสมซ่ึงพอจะ
แยกความหมายได้เป็น 2 คำ คือ

1.วาดเป็นการกระทำให้เกิดภาพ โดยใช้มือจับอุปกรณ์ ขีด เขียน ถู ไถ ฯลฯ มากกว่าการเขียนเป็นตัว
อักษร หรือข้อความ

2.เส้นเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือ รอย ที่มีลักษณะยาว ถ้าในงานออกแบบ เส้น จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
ในการสร้างผลงาน (ที่มาข้อมูล http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Art%20&
%20Design/ART-DESIGN)

ดังน้ันการวาดเส้น (Drawing)เป็นวิธีการสร้างภาพเพื่อสื่อสารความหมายทางการมองเห็นและการรับรู้
รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งของบรรยากาศ และการเกิดมิติของภาพในข้ันเริ่มแรก ซ่ึงเป็นปัจจัยข้ันพื้นฐานในการ
แสดงออกหรือนำเสนอ ในบางอย่างที่เป็นรูปแบบของเราออกมาหรือเป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ให้ผู้อื่นรับรู้
จากภาพของผู้วาดและรูปภาพธรรมชาติ ฯลฯ เพราะวาดเส้นเป็นพื้นฐานสำคัญของงานทางด้านทัศนศิลป์และ
ออกแบบ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ศิลปะไทย ลายรดน้ำ 
เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ  (ที่มาข้อมูล http://art-
pantene.blogspot.com/2011/09/drawing.html



ภาพประกอบ ที่มาข้อมูล https://www.google.co.th/search?q=

ภาพประกอบ ที่มาข้อมูล https://www.google.co.th/search?q



ภาพประกอบ ที่มาข้อมูล https://www.google.co.th/search?q

ภาพประกอบ ที่มาข้อมูล https://www.google.co.th/search?q

https://www.google.co.th/search?q
https://www.google.co.th/search?q


ประเภทของการวาดเส้น

1. การวาดเส้นภาพหุ่นน่ิง

การเขียนภาพหุ่นน่ิง (stillife drawing) หมายถึง การเขียนภาพวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในบริเวณ
จำกัดเช่น ภาพวัตถุสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้อง เป็นต้น หุ่นน่ิงมีหลายรูปแบบหลายลักษณะและหลายขนาด
แตกต่างกันไปการเขียนภาพหุ่นน่ิงแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี

1.1 หุ่นน่ิงจากวัตถุของธรรมชาติ 

ที่มา http://netra.lpru.ac.th/~weta/n1/n1_print.html

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFkqiFuf3NAhUDS48KHTzfD2AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F157274211961399445%2F&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNH6nIAh0bPW3GlU7YlkKKquRNRHpQ&ust=1468946148422519


https://in.pinterest.com/pin/448389706627387318/

www.deviantart.com 

http://www.deviantart.com/


www.cuded.com

http://arts.in.ua/artists/Chernov/w/52257/

http://www.cuded.com/


1.2 หุ่นน่ิงจากวัตถุสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน

 



www.pinterest.com

www.graphicmania.net

http://www.graphicmania.net/
http://www.pinterest.com/


http://myartmagazine.com/still-life-drawings

www.dueysdrawings.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeqcSCif_NAhUFLI8KHUytDOgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.dueysdrawings.com%2Fstill_life_tutorial.html&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNHDHFs5PID5C-c4H0QJwJMqua68xA&ust=1469001376054280
http://myartmagazine.com/still-life-drawings


www.pinterest.com

http://pencildrawing.us/image/still-life-drawings-in-pencil

http://pencildrawing.us/image/still-life-drawings-in-pencil
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6l_Xyif_NAhVFQo8KHUv7DWkQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fjlord%2Fteach-still-life-drawings-and-paintings%2F&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNHDHFs5PID5C-c4H0QJwJMqua68xA&ust=1469001376054280


http://pencildrawing.us/image/still-life-drawings-in-pencil

https://sigourneyjhhsart.wikispaces.com/Art+1+syllabus  

http://pencildrawing.us/image/still-life-drawings-in-pencil


      

2. การวาดเส้นภาพคน
การเขียนภาพคน (human drawing) หมายถึงการเขียนภาพคนที่มีต้นแบบจากคนจริงและจากภาพถ่าย 

หรือจากจินตนาการ ซ่ึงกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะน้ันที่ถือว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นลอกเลียนแบบจาก
ธรรมชาติ หรือการดัดแปลงสรรค์สร้างตามจินตนาการของตนก็ตาม ด้วยวิธีการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงที่เกิดจากประสบการณ์ จากการมองเห็นและจดจำ เพื่อนำมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน และเมื่อผู้เรียนผ่านข้ัน
ตอนกระบวนการฝึกเขียนภาพหุ่นน่ิงตามแบบของวัตถุต่าง ๆ แล้วข้ันต่อมา คือ การเขียนภาพคนเป็นลำดับที่ยากข้ึน
อีกข้ันหน่ึง การเขียนภาพคนในที่น้ีได้แยกประเภทตามรูปแบบภายนอกที่ปรากฏซ่ึงจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อ
ไป ดังน้ี

2.1 การวาดเส้นคนเหมือน (portrait) หรือ การเขียนภาพคนครึ่งตัว
2.1.1 การวาดเส้นภาพเด็กครึ่งตัว

  http://webneel.com/30-realistic-pencil-drawings-and-drawing-tips-beginners 



  http://webneel.com/30-realistic-pencil-drawings-and-drawing-tips-beginners 

https://marysculptor.wordpress.com/2013/07/21/



2.1.2 การวาดเส้นภาพเด็กวัยรุ่นครึ่งตัว

www.pinterest.com  

www.pinterest.com 
 

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/


www.pinterest.com 

http://webneel.com/portrait-drawing

http://webneel.com/portrait-drawing
http://www.pinterest.com/


2.1.3 การวาดเส้นภาพผู้ใหญ่วัยกลางคนครึ่งตัว

www.flickriver.com

http://artistsinspireartists.com/cool-drawings/compilation-ultra-realistic-portrait-drawings

http://www.flickriver.com/


www.pinterest.com

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F379217231094203186%2F&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNE1ZDAYPIkNvoqvqvm-O3bWgMAEcg&ust=1469006769256216
http://www.pinterest.com/


2.1.4 การวาดเส้นภาพผู้ใหญ่วัยชราครึ่งตัว

http://webneel.com/30-realistic-pencil-drawings-and-drawing-tips-beginners

http://photographyheat.com/10-astonshing-photorealistic-pencil-drawings-by-dirk-dzimirsky/

http://webneel.com/30-realistic-pencil-drawings-and-drawing-tips-beginners


www.creativebloq.com 

www.creativebloq.com 

http://www.creativebloq.com/
http://www.creativebloq.com/


2.2 การวาดเส้นคนเต็มตัว (figure)
2.2.1 การวาดเส้นภาพนู้ด (nude) หรือ การวาดเส้นภาพคนเปลือยผู้หญิง

www.pinterest.com

www.wetcanvas.com

http://www.wetcanvas.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ64j0qP_NAhUZTY8KHfbyCAEQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F420664421415185479%2F&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNGCQb_MbmM_zfMxJDZmSjuqgV4h6Q&ust=1469010503068217


http://fineartamerica.com/featured/nude-figure-drawing--al-piotr-antonow.html

www.conceptart.org

http://www.conceptart.org/


2.2.2 การวาดเส้นภาพนู้ด (nude) หรือ การวาดเส้นภาพคนเปลือยผู้ชาย

www.pinterest.com

https://es.pinterest.com/pin/326229566735555627/

http://www.pinterest.com/


www.pinterest.com

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjLvo2v_NAhVKuI8KHT8KB1oQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F523754631638308035%2F&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNF6vGpujdLmBf2xaD_hzHmP5MyC3A&ust=1469023921638949


3. การวาดเส้นภาพทิวทัศน์
ศิลปะภาพทิวทัศน์เกิดข้ึนมานานและมีบทบาทต่อมนุษย์ทั่วโลก นอกจากจะเป็นการบันทึกสภาพภูมิประเทศ 

บันทึกประวัติศาสตร์แล้ว ภาพทิวทัศน์ยังมีอิทธิพลต่อปรัชญาและความคิดของมนุษย์อีกด้วย นอกจากน้ียังเป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลสักเพียงใดมนุษย์ก็ยังเคารพธรรมชาติ เกรงกลัวธรรมชาติ และยังต้องการ
อยู่กับธรรมชาติตลอดไป เพราะธรรมชาติคือส่วนกน่ึงของชีวิตมนุษย์

การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ (landscape) หมายถึง การเขียนภาพบริเวณภายนอกที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น
อาคาร สถานที่ต่างๆธรรมชาติรอบตัว ภูเขา ต้นไม้ ทะเล น้ำตก เป็นต้น การเขียนภาพสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหล่าน้ี ผู้
ศึกษาจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจในการเขียนเส้นระดับตาและเส้นนำสายตาภายในภาพ เพื่อให้ภาพเขียนเกิด
ความสมจริงมีมิติความลึกอยู่ภายในการเขียนภาพทิวทัศน์น้ี โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทซ่ึงจะขอกล่าวถึงราย
ละเอียด ดังน้ีต่อไปน้ี

3.1 การวาดเส้นภาพทิวทัศน์บก ( Landscape ) คือภาพที่วาดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบน
บกเช่นทุ่งนาป่าเขา ต้นไม้ แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก แสดงบรรยากาศและสภาพภูมิประเทศของสถานที่น้ันในช่วงเวลา
ต่างๆแสดงความงามของแสงและเงาของสิ่งต่างๆ ที่ตกกระทบลงสู่วัตถุและพื้นที่ บางครั้งอาจมีภาพคน สัตว์สิ่งของ
ประกอบด้วยเพื่อให้ภาพมีเรื่องราวน่าสนใจมากข้ึน แต่ต้องไม่เด่นบดบังเน้ือหาสาระของทิวทัศน์ธรรมชาติ 

www.timothyarzt.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.timothyarzt.com%2FHillstead_Landscape_.html&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNGxj2946A-6KJ9CPawqJzJqNCdJPg&ust=1469024569682126


www.pinterest.com

http://ideastand.com/landscape-drawings/

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhi6OT5__NAhUXSo8KHY8DAJMQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F88805423871811907%2F&psig=AFQjCNG0ZY-ztsyCQzBi5h_vds7JtOK4dA&ust=1469027079817786


www.paintbasket.com

www.studentartguide.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLnbyg6f_NAhUJt48KHTy5AekQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.studentartguide.com%2Farticles%2Fone-point-perspective-drawing&psig=AFQjCNG0ZY-ztsyCQzBi5h_vds7JtOK4dA&ust=1469027079817786
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjao7TB6P_NAhVCro8KHY3UDQwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.paintbasket.com%2Fpaintbaskettv%2Fonline-art-class.php%3Fclass%3Dintro-to-landscape-drawing-418&psig=AFQjCNG0ZY-ztsyCQzBi5h_vds7JtOK4dA&ust=1469027079817786


3.2 การวาดเส้นภาพทิวทัศน์เมืองและสิ่งก่อสร้าง (Cityscape /Structural Scape ) คือภาพวาดที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างข้ึน เช่น ตึก อาคาร บ้านเรือน วัด วัง เมือง ซ่ึงแสดงโครงสร้างของสิ่งน้ันในมุมมองที่
น่าสนใจ ในบรรยากาศของช่วงเวลาต่างๆ โดยอาศัยแสงและเงาที่ตกกระทบลงบนวัตถุ พื้นที่สิ่งก่อสร้างเหล่าน้ันโดย
อาจจะมีคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ หรืออาจมีทิวทัศน์ธรรมชาติประกอบอยู่ด้วยกันก็ได้ แต่ต้องไม่โดดเด่นจนบดบังเน้ือหา
สาระของสิ่งก่อสร้างเหล่าน้ัน

http://nehalem501.deviantart.com/art/NY-style-city-landscape-180160492

www.iconeye.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.iconeye.com%2F404%2Fitem%2F3665-graduate-shows-architecture%3Ftmpl%3Dcomponent%26print%3D1&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNEoqPsOxd3qSeA5phekrmetTUbO-Q&ust=1469028182884050


http://fineartamerica.com/featured/city-landscape-michael-vires.html

http://ruralrouteone.com/drawing-trees-3.htm



www.treeshark.com

http://viola.bz/pen-ink-drawings-by-rustem-kuramshin/

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr8L377v_NAhUIp48KHXOVBqsQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.treeshark.com%2Ftreeblog%2F%3Fp%3D1559&bvm=bv.127178174,d.c2I&psig=AFQjCNHuq0HkTsb-qfuXIkdKxontCPKhqg&ust=1469029208808619


http://viola.bz/pen-ink-drawings-by-rustem-kuramshin/

http://viola.bz/pen-ink-drawings-by-rustem-kuramshin/



www.pinterest.com

www.birminghampost.co.uk

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNkKWcjoHOAhUCT48KHT7HC_0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.birminghampost.co.uk%2Fwhats-on%2Ffind-things-to-do%2Fartist-james-ohanlon-city-landscape-3909615&psig=AFQjCNEVsDmMBHmBF0q8yuOm8OAjbKhHKw&ust=1469072050855776
http://www.pinterest.com/


http://hemppu.deviantart.com/art/City-drawing-297257493

www.keyword-suggestions.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA7Y64j4HOAhVMRo8KHSx7CL4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.keyword-suggestions.com%2FY2l0eSBkcmF3aW5n%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNEuCBbfM_QV750zvURdepfgYNrG8g&ust=1469072428017001


3.3 การวาดเส้นภาพทิวทัศน์ทะเล ( Seascape ) คือภาพที่วาดแสดงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทะเล 
โดยส่วนมากจะมีทะเลเป็นฉากหลัง เช่น ผืนน้ำทะเล หาดทราย ชายทะเล โขดหิน เกลียวคลื่น ฯลฯ แต่บางครั้งก็
สร้างสรรค์ภาพทิวทัศน์ทะเลโดยมีสิ่งอื่นประกอบ เช่นชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมทะเล หมู่บ้านชาวประมง ภาพ
ท่าเรือที่ทอดยาวลงไปในทะเล ภาพหมู่เรือที่ทอดสมออยู่ริมทะเล ภาพประภาคาร เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีสามารถอนุโลม 
เป็นภาพทิวทัศน์ทะเลได้ หากสามารถแสดงเน้ือหาและบรรยากาศของความเป็นทะเลออกมาได้อย่างชัดเจน

ที่มาข้อมูล www.artbynolan.com

ที่มาข้อมูล fineartamerica.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9IH8ipDLAhVNc44KHdbcBwAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Ffineartamerica.com%2Ffeatured%2Fseascape-cecilia-melinescu.html&psig=AFQjCNHglC-igE4Ejpe54SqHvMKjmkjxiA&ust=1456390135723407
http://www.artbynolan.com/


ที่มาข้อมูล www.artbynolan.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdp4K-jJDLAhVJvxQKHQ_UBW4QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.artbynolan.com%2Fpencil-drawing-classes%2Fpencil-drawing-seascapes%2F&psig=AFQjCNHglC-igE4Ejpe54SqHvMKjmkjxiA&ust=1456390135723407


บทที่2

เน้ือหา 
1.การวาดเส้นหุ่นน่ิง
2.ข้ันตอนและวธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง
3.วัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิง
4.ประเภทของเทคนิคและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง   

แนวความคิด
1. ภาษาภาพเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารและบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตบนโลกใบน้ี
2. การวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
3. การวาดเส้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์จิตใต้สำนึกภายในจิตใจ
4. มนุษย์แสดงออกถ่ายทอดอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธ์มาตั้งแต่อดีตด้วยการวาดเส้น

จุดประสงค์ของการเรียน
1. อธิบายการวาดเส้นหุ่นน่ิงได้
2. อธิบายข้ันตอนและวธีการวาดเส้นหุ่นน่ิงได้
3. อธิบายวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิงได้
4. อธิบายประเภทของเทคนิคและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิงได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายการวาดเส้นหุ่นน่ิงพร้อมภาพประกอบทางสไลด์
2. บรรยายวธีการวาดเส้นหุ่นน่ิงพร้อมภาพประกอบทางสไลด์
3. บรรยายวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิง
4. บรรยายประเภทของเทคนิคและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิงได้
5. ให้นิสิตทำแบบทดสอบตามหัวข้อที่กำหนดให้
6. ให้นิสิตวาดเส้นเพื่อฝึกปฏิบัติทางด้านทักษะ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอนภาพสไลด์ตัวอย่างผลงานวาดเส้น
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สาธิตการเขียนภาพลายเส้น

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากแบบทดสอบการเขียนวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ 
2. ประเมินจากการผลงานปฏิบัติทางด้านทักษะการวาดเส้น
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนในชั้นเรียน



1.การวาดเส้นภาพหุ่นน่ิง
การวาดภาพหุ่นน่ิง (Still life Drawing)ในชีวิตจริงของคนเราเมื่อต้องการจะแสดงออกทางด้านการวาดภาพ

ก็มักจะนึกถึงสิ่งที่ตนเคยพบเคยเห็นจากของจริงมาก่อน จึงสามารถสังเกตและจดจำลักษณะของสิ่งเหล่าน้ันนำมา
ถ่ายทอดรูปแบบออกมาเป็นภาพใดๆได้ ลักษณะการถ่ายทอดที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือการวาดเส้นเพราะสามารถหา
วัสดุและอุปกรณ์ได้ง่ายและใช้กระบวนการไม่ซับซ้อน จึงเป็นวิธีการที่นิยมใช้วาดภาพในลักษณะต่างๆ สำหรับผู้ที่เริ่ม
ต้นฝึกการวาดภาพก็ต้องพยายามใช้เส้นวาดลากให้เกิดรูปร่าง รูปทรงที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได ้
และการฝึกวาดหุ่นน่ิงนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานของการเริ่มวาดภาพ Drawing อย่างจริงจัง เน่ืองจากเป็นการเริ่มฝึก
ขบวนการทั้งหมดที่จะพัฒนาไปสู่การวาดภาพประเภทอื่นต่อไป

ความหมายของหุ่นน่ิง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย คำว่า “หุ่นน่ิง” เป็นคำนามเรียก
ภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวว่า ภาพหุ่นน่ิง.การวาดเส้นหุ่นน่ิง (STILL –LIFE) คือการนำสิ่งของเครื่อง
ใช้ที่นำมาจัดข้ึน โดยขอบเขตของหุ่นไม่มากนักเป็นการจัดข้ึนเองตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะฝึกฝน และต้องการจะ
ถ่ายทอดความหมายการวาดภาพหุ่นน่ิงเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหน่ึงของการวาดภาพสร้างสรรค์อื่นๆเพราะต้องฝึก
การสังเกต และพิจารณาทั้งขนาดสัดส่วน รูปทรง รูปร่าง เส้น สีน้ำหนักแสง เงาและมุมมอง (ที่มา: การวาดภาพหุ่นน่ิง 
(Still life Drawing).{ออนไลน์}.ได้จาก:https://papatsarayupongz.wordpress.com/2014/11/10/still-life-
drawing/ .{สืบค้นเมื่อ วันที่20 กรกฎาคม 2559}.

การเขียนภาพหุ่นน่ิง (stillife drawing) หมายถึง การเขียนภาพวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในบริเวณ
จำกัดเช่น ภาพวัตถุสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ภายในห้อง เป็นต้น หุ่นน่ิงมีหลายรูปแบบหลายลักษณะและหลายขนาด
แตกต่างกันไป ประเภทของหุ่นน่ิง สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ลักษณะ

1.หุ่นน่ิงที่ได้มาจากสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนโดยทั่วไปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันซ่ึงจะมีรูปร่าง
และรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุ และประเภทของการใช้สอย ได้แก่ โต๊ะเก้าอี้ พัดลม มีด จาน ช้อน 
ขวด ตะเกียง เป็นต้น

2.หุ่นน่ิงที่ได้มาจากธรรมชาติ หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสามารถ
นำส่วนหน่ึงส่วนใดมาจัดเป็นหุ่นเพื่อการฝึกฝนในการวาดภาพได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น

สำหรับการวาดเส้นเริ่มแรก หุ่นน่ิงถือเป็นแบบในการฝึกหัดวาดเส้นที่สำคัญเพราะเป็นการนำสิ่งต่าง ๆ ที่
อยากทดลองวาดมาวางและเริ่มวาดได้เลย ตามความต้องการของผู้วาด นับว่าสามารถอำนวยความสะดวกในการ
ฝึกฝนการวาดเส้นได้ดี เน่ืองจากการน าสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวมาเป็นแบบได้ทันที มีอิสระในการเลือก ในการจัด 
กำหนดตำแหน่งที่วางหุ่นได้เฉพาะที่ หากวาดไม่เสร็จสามารถเก็บไว้จัดวางใหม่ได้เหมือนเดิม หุ่นน่ิงจึงเป็นแบบเบ้ือง
ต้นที่ผู้เริ่มฝึกวาดเส้นนิยมใช้กันทั่วไป ส่วนผู้ที่ฝึกฝนวาดเส้นจนชำนาญแล้วหุ่นน่ิงก็ยังเป็นแบบที่สำคัญเพื่อการศึกษา
เรื่องเส้น การจัดองค์ประกอบของภาพน้ำหนัก และการแสดงออกจากความประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหลาก
หลายของหุ่นและลักษณะการจัดสามารถกำหนดได้เองตามความถนัดและความสนใจจึงทำให้ผลงานวาดเส้นหุ่นน่ิงมี



มากรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วหลักสำคัญของการวาดเส้นหุ่นน่ิง ที่ควรคำนึงถึงคือการเลือกรูปแบบหุ่นน่ิงที่เหมาะสมนอก
จากหุ่นน่ิงเป็นแบบที่ไม่เคลื่อนไหวให้ได้มองรายละเอียดส่วนที่ต้องการถ่ายทอดเป็นเส้นอย่างเต็มที่แล้วการเลือกรูป
ร่างรูปแบบก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้ฝึกหัดมีความสนใจรูปทรง ประทับใจรูปแบบทั้งเป็นหลักพื้นฐานในการวาด
เส้น ของผู้เริ่มฝึกใหม่ คือการเลือกรูปหุ่นที่มีรูปทรงอย่างง่าย เช่น รูปทรงกลม ทรงเหลี่ยม ทรงกระบอก ที่เป็นของจริง
จากสิ่งของหรือจำลองจากวัสดุอื่น การเริ่มฝึกฝนวาดเส้นจากรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย ผู้ฝึกสามารถกระทำได้ง่าย 
และมีกำลังใจที่จะฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองได้ โดยความจริงแล้วการวาดเส้นรูปทรงหุ่นอย่างง่าย ต้องการฝึกทักษะการใช้
เส้นแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างขอบเขตของรูปทรงที่ปรากฏให้เห็นจากหุ่น การจัดภาพ และการกะสัดส่วนตามความเป็น
จริง แต่ผู้วาดที่มีความสามารถในการวาดเส้นที่ดีแล้วก็ยังใช้หุ่นน่ิงแสดงออกในความประทับใจของตนแบบต่าง ๆได้
เช่นกัน การจัดหุ่นน่ิง แนวทางการจัดหุ่นน่ิงมักจะเป็นไปตามความต้องการของผู้วาดเส้น ที่ต้องการฝึกฝน และ
ถ่ายทอด รูปแบบตามที่ต้องการจะเน้น ผู้ที่ฝึกวาดเส้นรูปทรงสิ่งต่าง ๆ ก็ต้องจัดหุ่นที่สามารถสัมผัสกับรูปร่าง รูปทรง 
แตกต่างกันออกไป เช่นรูปทรงของเครื่องป้ันดินเผา เครื่องจักสาน เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องแก้ว ผ้า พลาสติก ผัก 
ผลไม้ เป็นต้นซ่ึงหุ่นแต่ละชนิดนอกจากแตกต่างกันตามลักษณะของรูปทรงแล้ว รายละเอียดของพื้นผิวก็เป็นส่วน
สำคัญที่เป็นหัวใจของการถ่ายทอด ให้มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึง หรือให้สามารถชื่นชมความงามของหุ่น น่ิงที่ผู้วาด
เลือกสรรมาแสดงออกได้

ส่วนหลักในการจัดหุ่นน่ิงน้ันควรมีที่สำหรับรองหุ่นให้วางอยู่ในที่มองเห็นได้สะดวก และควรอยู่ในระดับต่ำ
กว่าสายตา ของผู้ที่จะวาดเส้น ถ้าหุ่นรวมกันเป็นจำนวนมาก ก็ควรจัดระดับเพิ่มข้ึน เพื่อให้สามารถมองเห็นหุ่นได้ทั่ว
ทั้งหมด โดยจัดวางให้หุ่นห่างกันบ้างชิดกันบ้างไม่ซ้ำกัน เพื่อให้เกิดช่องว่าง และระยะข้ึนในภาพ การเลือกรูปทรงของ
หุ่นที่มีขนาดใหญ่ มาจัดวางไว้บริเวณที่เด่นชัดในภาพ เพื่อสร้างจุดสนใจหรือใช้ผืนผ้าสีปูรองหุ่นเพื่อเน้นให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
และขอบเขตของผ้าจะแสดงเอกภาพของหุ่นทั้งหมดได้ การจัดหุ่นน่ิงที่เน้นความลงตัวของแบบหุ่นน้ันเท่ากับการเลือก
มุมที่จะถ่ายทอดได้ดีวิธีหน่ึง หรือถ้าจะเลือกมุมอื่นที่ตนสนใจถ่ายทอดรูปแบบของหุ่นก็สามารถเลือกได้โดยอาศัยการ
จัดองค์ประกอบของภาพทางศิลปะการกำหนดแสงเงาการกำหนดแสงเงาในวัตถุเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้หุ่นน่ิง
สวยงามและน่าสนใจ โดยหลักการทางศิลปะ ทิศทางที่ (ที่มา: การวาดภาพหุ่นน่ิง (Still life Drawing).{ออนไลน์}.ได้
จาก:https://papatsarayupongz.wordpress.com/2014/11/10/still-life-drawing/.{สืบค้นเมื่อ วันที่20 
กรกฎาคม 2559}.

 1.1 หุ่นน่ิงที่ได้มาจากสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน รูปทรงเขาคณิตและเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ซ่ึงจะมีรูปร่างและรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของวัสดุและประเภทของการใช้สอย ได้แก่ โต๊ะเก้าอี้ พัดลม มีด 
จาน ช้อน ขวด ตะเกียง เป็นต้น

1.1.1 การวาดเส้นหุ่นน่ิงรูปทรงเลขาคณิต น้ันนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานของการเริ่มวาด
ภาพ Drawing เน่ืองจากเป็นการเริ่มฝึกขบวนการทั้งหมดที่จะพัฒนาไปสู่การวาดภาพประเภทอื่น ผลงานการฝึกวาด
เส้นชิ้นแรก ๆของชีวิตนักศึกษาศิลปะแทนทุกคนน้ันก็น่าจะเป็นภาพวาดเส้นหุ่นน่ิง รูปทรงเลขาคณิต เช่น รูปทรง
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม แทบทั้งสิ้น 
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1.1.2 การวาดเส้นหุ่นน่ิงรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน น้ันนับว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่ม
วาดภาพ Drawing ที่ถัดมาจากการวาดเส้นรูปทรงเลขาคณิต เน่ืองจากเป็นขบวนการที่จะพัฒนาไปสู่การวาดภาพ
ประเภทอื่น เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และศิลปไทย รวมทั้งงานออกแบบอย่างอื่นที่เกียวข้อง ซ่ึง
การวาดเส้นรูปทรงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จะมีลักษณะการเลือกใช้วัสดุมาเป็นต้นแบบในการวาดเส้น
ประเภท เช่น วัสดุ ประเภทเซรามิก ดินเผา ขวดแก้ว เครื่องจักสาน และอื่นๆ 

1.1.2.1 วัสดุประเภท เซรามิก ลักษณะของวัสดุน้ันจะมี ความมันวาว ความสาก ความแข็ง 
เปราะบาง  มีลวดลายสีสัน และพื้นผิว หลากหลายแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้ใน
การเป็นต้นแบบในการวาดเส้น
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v-Trj4LOAhUHRY8KHedNDCIQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fadriennedelaney%2Fstill-life-samples%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGmqfsrcnrKoT_lYnuqUflOw0-S4A&ust=1469106897876392


1.1.2.2  วัสดุประเภท ดินเผา ลักษณะของวัสดุน้ันจะมี ความสาก ความแข็ง เปราะบาง  มี
ลวดลายสีสัน และพื้นผิว หลากหลายแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการเป็นต้น
แบบในการวาดเส้น

www.thaicommercestore.com

www.velamall.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.velamall.com%2Fclassifieds%2F50%2Fpage%2F3&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHWJa7fm6vjdMYhOWI2ghCFv5jPfQ&ust=1469082420556608
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84fzWtIHOAhXKj5QKHR_AAXIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.thaicommercestore.com%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%258B%25E0%25B8%25A7&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHWJa7fm6vjdMYhOWI2ghCFv5jPfQ&ust=1469082420556608


www.oknation.net

www.imgrum.net

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarNmckoLOAhVIKY8KHYLkBXgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.imgrum.net%2Fuser%2Feduartschool%2F1297972172%2F844807912938403082_1297972172&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNF0eAndBgmJCpV2QFC5TDJ_cmFfCw&ust=1469107450818250
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvff1kYLOAhUKq48KHep5AIkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fphaen%2F2007%2F12%2F13%2Fentry-1&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNF0eAndBgmJCpV2QFC5TDJ_cmFfCw&ust=1469107450818250


1.1.2.3  วัสดุประเภท ขวดแก้ว  ลักษณะของวัสดุน้ันจะมี ความใส ขุ่น ความแข็ง เปราะ
บาง  มีลวดลายสีสัน หลากหลายแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการเป็นต้นแบบ
ในการวาดเส้น

https://sha.org/bottle/faqs.htm

http://mittkok.expressen.se/veckans-vintips-2/



www.pinterest.com

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmp66a-IHOAhUUTo8KHXmWC5AQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fcarobolano%2Fuhs%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHf4oULgcOz3brzHGIU7bC9VYiYJQ&ust=1469100557079367
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTrqTt94HOAhXIsI8KHQOZA44QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fexplore%2Fstill-life-drawing%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGFuZZKe6a82BVI-ULJLp7J4SL40A&ust=1469100424509216


www.youtube.com

www.joshuanava.biz

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.joshuanava.biz%2Fseeing-to-draw%2Fdrawing-table-angles.html&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNEDvZItzoGsjMg3tUSi5lS6kTmJMg&ust=1469101296752364
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWpJ73-YHOAhWMOo8KHd4-DToQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh1-LkTt7IFI&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNFW7REOdfuWqvcZwNqNxZrxtPwFBQ&ust=1469100791114422


1.1.2.4  วัสดุประเภทเครื่องจักสาน  ทำมาจากวัสดุไม้ไผ่และเถาวัลย์  ทำด้วยวิธีการสานถัก มี
ลวดลาย สีสัน และพื้นผิว หลากหลายแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการเป็นต้น
แบบในการวาดเส้น

www.thapradoo.go.th

http://bangklan.go.th/otop/detail/109

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.thapradoo.go.th%2Fotop%2Fdetail%2F639%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNG0YKEWIay6SA5k_IO-KXDZfKPXag&ust=1469083226955158


https://www.pinterest.com/ktstrang/wicker-drawing/

http://shvayba.deviantart.com/art/Shadows-on-wicker-baskets-159262632



1.1.2.5  วัสดุประเภทวัสดุที่มันวาว ลักษณะของวัสดุน้ัน พื้นผิวจะมีความมันวาว  สะท้อน
สิ่งที่อยู่รอบๆเข้าไปพื้นผิววัตถุ มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้
ในการเป็นต้นแบบในการวาดเส้น

www.imgrum.net

www.imgrum.net

http://www.imgrum.net/user/eduartschool/1297972172/862949000081438410_1297972172
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwichc6plILOAhWIpI8KHXuEBfoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.imgrum.net%2Fuser%2Feduartschool%2F1297972172%2F1045524586254432131_1297972172&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNF0eAndBgmJCpV2QFC5TDJ_cmFfCw&ust=1469107450818250


www.pinterest.com

www.deviantart.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi93ar2loLOAhXMuY8KHUCMDXgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fmorelikethis%2F330576830&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGw88AvSzOZAAx9ZdKIHscJn1w3Kg&ust=1469108608309917
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR3qyrloLOAhWBuo8KHe7qCOAQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F377035800029812516%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGw88AvSzOZAAx9ZdKIHscJn1w3Kg&ust=1469108608309917


1.1.2.5  วัสดุประเภทผ้า  ลักษณะของวัสดุน้ันจะมีความอ่อนนุ่ม พลิ้วไหว มีพื้นผิวเรียบ
และสีสัน ลวดลายต่างๆ มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน รูปทรงและขนาดสัดส่วน เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการ
เป็นต้นแบบในการวาดเส้น

www.deviantart.com

http://brendaluthi.wix.com/brenda-luthi-3#!__page-5

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpje_1mILOAhXLvo8KHVuwBiAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.deviantart.com%2Fmorelikethis%2F341496371&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHhY48gsNDgaQ4IUuXSZXYO5P8IrQ&ust=1469109308458585


http://iwill-be-justme.deviantart.com/art/Draped-Fabric-Study-311499810

http://melissamogensen.com/?project=chair-and-drapery-still-life



1.2 หุ่นน่ิงที่ได้มาจากธรรมชาติ หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
สามารถนำส่วนหน่ึงส่วนใดมาจัดเป็นหุ่นเพื่อการฝึกฝนในการวาดภาพได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น

http://kingofwallpapers.com/fruit.html

www.123rf.com

http://www.123rf.com/


www.flowershopnetwork.com

www.teluguone.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOsZSG8oHOAhUJro8KHT1EApMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.teluguone.com%2Fvanitha%2Fcontent%2Fflower-vase-decoration-944-24524.html&psig=AFQjCNG1txtFdjNV5V585Jnk9y5D3ZyVOQ&ust=1469098768991939
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEjI_J8YHOAhVBq48KHRn4AkgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.flowershopnetwork.com%2Fflower-pictures%2Fvase-arrangements%2F&psig=AFQjCNG1txtFdjNV5V585Jnk9y5D3ZyVOQ&ust=1469098768991939


https://w-dog.net/wallpaper/apricots-grapes-apple-flower-hibiscus-basket-vase-still-life/id/250717/

https://nature.desktopnexus.com/wallpaper/1581651/



http://myartmagazine.com/still-life-drawings

http://myartmagazine.com/still-life-drawings



www.pinterest.com

http://myartmagazine.com/still-life-drawings

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F465841155179812996%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNFx83TcTGxFi3BceVUvRyFXGLrRJw&ust=1469099712797345


http://arts-ua.com/artists/Chernov/5886/53980/

http://hubpages.com/art/How-to-Draw-a-Flower-Vase-Still-Life



2.ข้ันตอนและวิธีการวาดเส้นหุ่นน่ิง
            2.1 ข้ันตอนการวาดภาพหุ่นน่ิงน้ัน ต่างจากการวาดเส้นประเภทอื่นตรงที่การวาดเส้นหุ่นน่ิงผู้วาดไม่ต้องไป
กังวลกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่สิ่งที่ซ้อนอยู่ในกลุ่มวัตถุน้ันน่ันก็คือการรู้จักพื้นฐานในการเลือก
มุมมอง การรู้จักจัดองค์ประกอบการลงน้ำหนักแสงเงา เพราะหากให้คน 10 คนวาดเส้นหุ่นน่ิงแบบเดียวกันก็เชื่อแน่ว่า
จะได้ภาพนุ่นน่ิงออกมา 10 แบบ 10 อารมณ์ สำหรับผู้ที่เริ่มวาดภาพหุ่นน่ิงน้ันมีข้ันตอนการวาดดังน้ี

2.1.1 ควรสังเกต วิเคราะห์ ทำความเข้าใจ หุ่นต้นแบบ และกำหนดพื้นที่หรือขอบเขตทั้งหมดของหุ่น
ให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ 

2.1.2 ควรกำหนดตำแหน่งของวัตถุภายในโดยให้มีวัตถุหลัก 1 ชิ้น ไว้เพื่อนำไปกำหนดสัดส่วนกับ
วัตถุชิ้นอื่นเพื่อจัดองค์ประกอบภาพในหน้ากระดาษ

2.1.3 ควรร่างภาพรวมๆ โดย การย่อขยายรูปร่าง รูปทรง เพื่อกำหนดโครงสร้าง ขนาดสันส่วน ของ
หุ่นน่ิงต้นแบบ

2.1.4 ควรวิเคราะห์ พิจารณา ดูตำแหน่งสัดส่วนให้ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขโดยเปรียบเทียบกับวัตถุ
หลักว่าใหญ่ไป เล็กไปหรือตำแหน่งสูงต่ำถูกต้องหรือไม่ ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของหน้ากระดาษ

2.1.5 ควรให้น้ำหนักแสงเงาแบบรวมๆ ภาพหุ่นน่ิงน้ันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นหลัง 
ฉะน้ันหากต้องการให้วัตถุโดยรวมเป็นน้ำหนักอ่อน พื้นหลังก็ควรจะเป็นน้ำหนักเข้ม หรือหากวัตถุเข้ม พื้นหลังก็ควรจะ
อ่อนทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องราวที่จะนำเสนอ ดูว่าลงน้ำหนักไปแล้วงานดูมีบรรยากาศหรือไม่ เพื่อให้
งานที่ออกมามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นเอกภาพภายในผลงาน

2.1.6 ควรตรวจสอบ พิจารณา เปรียบเทียบหุ่นน่ิงต้นแบบ กับผลงานตนเอง โดยการเพิ่มราย
ละเอียดของวัตถุ แสงเงาให้สมบูรณ์ตามที่ตาเห็นให้เหมือนจริงที่สุด

2.1.7 ปรับปรุงแก้ไขจนภาพเสร็จสมบูรณ์

2.2 วิธีการการวาดเส้นหุ่นน่ิง

2.2.1 วิธีการจับดินสอ มีการจับอยู่หลากหลายตามความถนัดแต่ที่อยากแนะนำให้ลองฝึกเพื่อความ
คล่องตัวและสะดวกในการใช้งาน คงมีอยู4่ อย่างด้วยกัน

2.2.1.1 จับดินสอแบบเขียนหนังสือ
 -ใช้สำหรับการเก็บรายละเอียดของงานในพื้นที่เล็ก แคบ

 -วิธีการจับแบบน้ีจะใช้ข้อน้ิวในการควบคุมดินสอ เหมือนการเขียนตัวอักษร



-เป็นการใช้กล้ามเน้ือเล็กของข้อน้ิวในการควบคุมพื้นที่แคบ หากใช้พื้นที่กว้างข้ึนก็
เริ่มใช้ข้อมือเป็นศูนย์กลาง

2.2.1.2 จับดินสอจับแบบหลวม ใช้สำหรับร่างภาพ ต้องการสะบัดข้อมือแบบสบายๆ
2.2.1.3 จับดินสอแบบใช้ทุกน้ิวสัมผัส เพื่อประคองดินสอให้เป็นแนวเส้นตรงสำหรับการลาก

เส้นแนวดิ่ง ขวาง หรือเฉียง
2.2.1.4 จับดินสอแบบคว่ำมือ ใช้สำหรับการกำหนดเส้นร่างแบบคร่าวๆ และให้เบาบางที่สุด

ได้โปรดกรุณาอย่าใช้น้ิวใดน้ิวหน่ึงล๊อกดินสอพยายามจับให้ดินสอเป็นอิสระมากที่สุดโดยน้ิวแค่เป็นตัว ประคองดินสอ
ไว้ให้เหมือนกับว่าดินสอน้ันเป็นส่วนหน่ึงในมือของเราที่จะ บังคับให้ปลายดินสอน้ันไปทางไหนก็ได้ตามใจปรารถนา
เหมือนกับเวลาใช้น้ิวก้อย  ดังรูป

http://drawing606.blogspot.com/p/blog-page.html

http://drawing606.blogspot.com/p/blog-page.html

http://drawing606.blogspot.com/p/blog-page.html


2.2.2 วิธีการลากเส้น
2.2.2.1 การลากเส้นตรงโดยจับดินสอแบบคว่ำใช้ทุกน้ิวสัมผัสให้ใช้ข้อศอกเป็นศูนย์กลาง 

โดยล๊อคข้อมือไว้จะได้เส้นที่ตรง
2.2.2.2 ลากเส้นแนวเฉียงโดยจับดินสอแบบคว่ำใช้ทุกน้ิวสัมผัสให้ใช้ข้อศอกเป็นศูนย์กลาง 

โดยลีอคข้อมือไว้จะได้เส้นที่ตรง
2.2.2.3 ลากเส้นแนวนอน โดยจับให้ดินสอแบบคว่ำใช้ทุกน้ิวสัมผัส โดยให้ขนานไปแนวเดียว

กับเส้นจะได้เส้นที่ตรง เพราะดินสอได้ถูกประคองไว้ไม่ให้กระดุกกระดิกด้วยน้ิวทั้งห้าของเราแล้ว
2.2.2.4 ตวัดปลายดินสอบนกระดาษด้วยเส้นโค้งสลับกับเส้นที่หมุนวน จนเข้าใจในน้ำหนัก 

เน้นหนัก เบา ให้ได้อารมณ์ของเส้นเหมือนสายน้ำที่กำลังเลื่อนไหล อย่างไม่หยุดน่ิง จาก น้ันเราก็จะมาเริ่มฝึกการใช้
จินตนาการในการสร้างขนาดและสัดส่วนของภาพเพื่อ การที่เราจะสามารถวาดภาพจากต้นแบบได้โดยเข้าใจสัดส่วน
และการย่อหรือขยายใน ขนาดของภาพ

2.2.2.5 การมองเป็นเส้น แต่เป็นการฝึกการมองภาพข้างหน้าเราแล้วใส่เส้นเข้าไปในภาพน้ัน 
ว่าขนาดรูปร่างสั้นยาวแค่ไหน แบ่งครึ่ง แบ่งเป็นสามหรือสี่ส่วน ซ่ึงในการฝึกฝนแบบน้ีต้องใช้จินตนาการเป็นสำคัญ คือ
ให้มองให้เห็นเส้นในอากาศที่เราสร้างข้ึนมาเองจากน้ันก็ทดลองลากและกำหนดแบ่งเส้น เป็นระยะๆดูคร่าวๆ กำหนด
ด้วยตัวเอง ลากและกำหนดแบ่งเส้น เป็นระยะๆดูคร่าวๆ กำหนดด้วยตัวเอง หาเป็นองศาเพื่อความง่ายในการร่างภาพ 
ในการกำหนด ระยะ ขนาด รูปร่าง ระนาบ หรือพื้นที่ เช่น ของที่วางซ้อนกัน ถ้ามองเป็นองศาแล้วอยู่ประมาณกี่อาศา 

http://drawing606.blogspot.com/p/blog-page.html



3.วัสดุและอุปกรณ์ในการวาดเส้นหุ่นน่ิง
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ในการวาดเส้น ผู้วาดต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้งานของวัสดุ

อุปกรณ์แต่ละประเภทเป็นอย่างดี ประเภทของวัสดุและอุปกรณ์มีดังน้ี
3.1.1 กระดานรองเขียน (DRAWING BOARD)ขนาดประมาณ 40 x 60 ซม.(A2) ควรเป็นกระดานที่

มีพื้นผิวเรียบ มีน้ำหนักเบาสะดวกแก่การพกพา ขนาดใหญ่กว่ากระดาษเล็กน้อย เมื่อหนีบกระดาษติดกับกระดานแล้ว 
กระดาษไม่ควรเกินออกมานอกกระดาน เพราะกระดาษส่วนที่เกินออกมาจะเกิดการยับ และเสียหายได้ง่าย
กระดาษ (PAPER)สำหรับวาดเส้น มีหลายชนิดสามารถเลือกใช้ได้ ตามเทคนิคของการวาดเส้นซ่ึงต้องดูคุณสมบัติและ
ความเหมาะสม เช่น น้ำหนัก การซึมซับ และผิวสัมผัส

www.sahachai.com

http://checkprice.net/price_list/CEJkK5Q8wWz.html

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sahachai.com%2Fdetail.asp%3Fpid%3D063510034&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNG_xXUztVsnkRBQzxxPe0l5enSoAQ&ust=1469112154432610


3.1.2 ยางลบ (ERASER) มีทั่งแบบแข็งมาก แข็งน้อย และน่ิมเหมือนดินน้ำมันสามารถป้ันและแต่งรูป
แบบได้ แล้วเลือกใช้ตามเทคนิคของภาพที่วาด

www.winexpress.biz

www.chornakorn.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio7IqDpYLOAhVBrY8KHUx2AQgQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.chornakorn.com%2Fstore%2Fproduct%2Fview%2F%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A_Pentel_ZEH_05E_%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599-24203714-en.html&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGjunaDy2kPunonvAVlmKlZWZTsgg&ust=1469112442621402
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6LPBpYLOAhXMuo8KHSYWB7MQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.winexpress.biz%2Fproduct%2F1960%2F%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD-%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0-sakura-eraser-foam&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGjunaDy2kPunonvAVlmKlZWZTsgg&ust=1469112442621402


3.1.3 ตัวหนีบกระดาษ (BUILDING CLIP)ตัวหนีบกระดาษ ใช้หนีบกระดาษให้ติดกับกระดานรอง
วาด ไม่ให้ขยับเขยื้อนในเวลาที่ทำการวาดส่วนมากใช้แค่ 2- 4 ตัว

http://pt.aliexpress.com/w/wholesale-small-paper-clips.html

http://es.aliexpress.com/w/wholesale-metal-file-folders/2.html



3.1.4 มีดเหลาดินสอ (CUTTER)มีดเหลาดินสอ นิยมใช้มีดคัตเตอร์ เพราะมีความคมมากกว่ามีด
ธรรมดาสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เมื่อหมดคมและยังสามารถ เลื่อนเก็บใบมีดเข้าใน เพื่อป้องกันอันตรายได้

www.xn--l3cabki0dq2hg8p.com

www.chornakorn.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9h-Cop4LOAhXIPo8KHfjFAZUQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.chornakorn.com%2Fstore%2Findex.php%2Fproduct%3Fps%3D15&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNFxZ4gvYVg0Tz-9cThZM4nXXaYBQg&ust=1469113099201786
http://www.xn--l3cabki0dq2hg8p.com/


3.1.5 ดินสอ (PENCILS)ที่ใช้ในการวาดภาพมีด้วยกันหลากหลายชนิด และหลากหลายเบอร์คง
กำหนดไม่ได้ว่าชนิดไหนหรือเบอร์ไหนดีที่สุด ข้ึนอยู่กับผู้วาดที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ ดินสอ
ที่นิยมใช้ในการวาดเส้น และเหมาะแก่ผู้ฝึกใหม่ คือ ดินสอ EE ซ่ึงมีความดำมากเป็นพิเศษ สามารถลงน้ำหนักบริเวณที่
ต้องการความเข้มได้ด ี

www.thaisecondhand.com

www.besttechoa.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlO-2qYLOAhUGNI8KHRowAosQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.besttechoa.com%2Fproduct.php%3Fid_product%3D733&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHLjKJ-KJKXy4B9BbLUFIad5F4ebA&ust=1469113662934901
http://www.thaisecondhand.com/


3.1.6 กระดาษ เป็นวัสดุ ที่มีความสำคัญมากเช่นกัน ซ่ึงเป็นพื้นที่ปรากฏภาพ หรือผลงาน ในการวาด
เส้นอาจใช้ได้หลายชนิดซึงมีให้เลือกมาก ก็ข้ึนอยู่กันรูปแบบของงาน โดยทั่วไป กระดาษ ในการทำงานวาดภาพ จะใช้
การดาษวาดเขียน ที่มีขนาดเรียกเป็น ปอนด์ ที่เหมาะสมทั่วไปจะอยู่ในระดับ 60-80 ปอนด์ และใช้ด้านที่มีผิวเรียบ ถ้า
เป็นการวาดภาพที่ใช้ถ่านชาร์โคลในการวาดภาพ กระดาษที่ใช้มักนิยมกระดาษปรู๊ฟ เพราะผิวของกระดาษจะจับเน้ือ
ถ่านสีดำได้ดีและราคาไม่สูง เหมาะกับการนำมาเขียนที่ใช้ความเร็ว ไม่ต้องการรายละเอียดมากนัก 
(ที่มา: ;วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้นที่จำเป็นพื้นฐาน.{ออนไลน์}.ได ้
จาก:http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/1811.{สืบค้นเมื่อ วันที่ 
20 กรกฎาคม 2559}.

www.lifestyleidea.co.th

www.idosupply.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.idosupply.com%2F%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9A4-183&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNHdCHPtzkx658hS5zFZrOitebjH_A&ust=1469113346388457
http://www.lifestyleidea.co.th/


3.1.7 ที่ต่อดินสอ (PENCIL EXTENTION)ที่ต่อดินสอใช้ต่อดินสอที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จนมีขนาด
สั้นลงเรื่ีอยๆ แล้วทำให้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกนัก จึงมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานดินสอใน
ขนาดที่เหมาะมือ และเป็นการประหยัดดินสอได้เป็นอย่างดี (ที่มา: ;วัสดุอุปกรณ์การวาดเส้นพื้นฐาน.{ออนไลน์}.ได้
จาก:https://korndrawing.wordpress.com/.{สืบค้นเมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559}.

www.oknation.net

http://zirieng.com/615-jacket-pen-pencil

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkoIvVqoLOAhWKp48KHR1pCN4QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fphaen%2F2010%2F11%2F26%2Fentry-1&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNFTtLAjtmKgBBq9NOKOFdlnXnEl-Q&ust=1469113958387435


3.1.8 กล่องเก็บดินสอ การมีกล่องเก็บดินสอจะทำให้ผู้วาดมีความสะดวกในการใช้งาน 
รักษาคุณภาพดินสอ ไม่ให้มีการแตกหักหรือหล่นหาน พกพาสะดวก 

www.jammerstudio.com

www.dekthaischool.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXiJf-rILOAhUHM48KHat7AgwQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.dekthaischool.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D539327983&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGaAjCH15gmcsxEks8bH50BSg5gMg&ust=1469114301648153
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-9JTOq4LOAhVHRY8KHVLXARQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.jammerstudio.com%2Ftools.php&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNGaAjCH15gmcsxEks8bH50BSg5gMg&ust=1469114301648153


3.1.9 กระเป๋าเก็บกระดาษ การมีกระเป๋าเก็บกระดาษ จะทำให้ผู้วาดมีความสะดวกในการใช้งาน 
รักษาคุณภาพของกระดาษ ไม่ทำให้มีฉีกขาดหรือหล่นหายและพกพาสะดวก

www.siamzone.com

www.dd-pra.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.dd-pra.com%2Fauction%2Fdetail%2F2538083%2F&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNEeHcnk_Irf8P8eHHA47YcBMWPWgQ&ust=1469114826958038
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.siamzone.com%2Fboard%2Fview.php%3Fsid%3D3622239&bvm=bv.127521224,d.c2I&psig=AFQjCNEeHcnk_Irf8P8eHHA47YcBMWPWgQ&ust=1469114826958038


บทท่ี 3

เน้ือหา
1.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต
2.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน
3.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงธรรมชาติ
4.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การวาดเส้น ลงน้ำหนัก แสงเงา

แนวความคิด
1. ภาษาภาพเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารและบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตบนโลกใบน้ี
2. การวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
3. การวาดเส้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์จิตใต้สำนึกภายในจิตใจ
4. มนุษย์แสดงออกถ่ายทอดอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ที่บริสุทธ์มาตั้งแต่อดีตด้วยการวาดเส้น

จุดประสงค์ของการเรียน
1. อธิบายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต
2. อธิบายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน
3. อธิบายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงธรรมชาติ
4. อธิบายการวาดเส้น ลงน้ำหนัก แสงเงา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต พร้อมภาพประกอบทางสไลด์
2. บรรยายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนพร้อมภาพประกอบทาง

สไลด์
3. บรรยายการร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงธรรมชาติ
4. บรรยายการวาดเส้น ลงน้ำหนัก แสงเงา
5. ให้นิสิตทำแบบทดสอบข้อเขียนตามหัวข้อที่กำหนดให้
6. ให้นิสิตวาดเส้นเพื่อฝึกปฏิบัติทางด้านทักษะ

สื่อการสอน
1. ภาพสไลด์ตัวอย่างผลงานวาดเส้นในอดีตและปัจจุบัน
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สาธิตการเขียนภาพลายเส้น

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากเขียนวิเคราะห์ทางวิชาการวาดเส้นของผู้เรียน
2. ประเมินจากการเขียนอธิบายที่มาและความหมายของการวาดเส้นของผู้เรียน
3. ประเมินพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียน



1.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต
รูปทรงเรขาคณิต หมายความว่า ไม่ว่าจะย้ายตำแหน่งรูปร่าง ขยายหรือย่อรูปร่าง หมุนรูปร่าง หรือสะท้อนรูป

ร่างในกระจก รูปร่างก็ยังคงเดิมเหมือนต้นฉบับ คือไม่เปลี่ยนไปเป็นรูปร่างอื่น ซ่ึงคำว่ารูปร่างหรือรูปใช้เรียกวัตถุที่ไม่
เกินสองมิติ ส่วนคำว่ารูปทรงหรือทรงใช้เรียกวัตถุตั้งแต่สามมิติข้ึนไป วัตถุต่าง ๆ ที่มีรูปร่างเหมือนกัน เราจะกล่าวว่า
วัตถุเหล่าน้ันคล้ายกัน(similar) และถ้าวัตถุเหล่าน้ันมีขนาดเดียวกันด้วย เราจะกล่าวว่าวัตถุเหล่าน้ันสมภาคกันหรือ
เท่ากันทุกประการ (congruent)รูปร่างเรขาคณิตสองมิติหลายรูป สามารถนิยามข้ึนได้จากเซตของจุด(point) หรือจุด
ยอด(vertex) กับเส้นตรง(line) ที่เชื่อมโยงจุดเหล่าน้ันอย่างต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ปิด ตลอดจนจุดที่อยู่ภายในรูปร่างที่เป็น
ผลลัพธ์ รูปร่างเช่นน้ันเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยม(polygon) เช่นรูปสามเหล่ียม  รูปสี่เหล่ียม  รูปห้าเหล่ียม  ฯลฯ รูปร่าง
นอกเหนือจากน้ีอาจมีขอบเขตเป็นเส้นโค้งเช่นรูปวงกลมหรือรูปวงรเีป็นต้น ในทางเดียวกัน รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
หลายรูป สามารถนิยามข้ึนได้จากเซตของจุดยอด เส้นตรงที่เชื่อมโยงจุดยอดเหล่าน้ัน และหน้า(face) ที่ปิดล้อมโดย
เส้นตรงเหล่าน้ัน ตลอดจนจุดที่อยู่ภายในรูปทรงที่เป็นผลลัพธ์ รูปทรงเช่นน้ันเรียกว่าทรงหลายหน้า(polyhedron) 
เช่นทรงลูกบาศก์  ทรงพีระมิด  ทรงสี่หน้าปรกติ  ฯลฯ รูปทรงนอกเหนือจากน้ีอาจมีขอบเขตเป็นผิวโค้ง เช่นทรงกลม
หรือทรงรเีป็นต้น

รูปทรงในมิติที่สูงกว่าน้ี เกิดจากการคำนวณทางทฤษฎี ไม่สามารถสร้างวัตถุข้ึนได้ในโลกความจริง แต่แสดงให้
เห็นได้ผ่านการฉาย (projection) ให้เป็นภาพสองมิติ รูปร่างหน่ึง ๆ จะเรียกว่าเป็นคอนเวกซ์พอลิโทป(convex 
polytope) ถ้าทุกจุดบนส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสองจุดใด ๆ ภายในรูปร่าง เป็นส่วนหน่ึงของรูปร่างน้ัน (ที่มา: 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี .{ออนไลน์}.ได้จาก:.https://th.wikipedia.org/wiki/%.สืบค้นเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 
2559}.

1.1 การร่างภาพรูปทรงเรขาคณิต รูปทรง กระบอก สามเเหลี่ยม หกเหลี่ยม วงกลม วงรี ส่วนโค้ง ผู้เขียนจะ
ต้องมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้าง ขนาด สัดส่วน ของรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงการร่างภาพรูปทรงเรขาตณิตจัดเป็นรูป
ทรงที่มีสัดส่วนแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของการใช้งานและเป็นพื้นฐานสำคัญกับการสร้างผลงานทางด้าน
ทัศนศิลป์ ด้านช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงข้ันพื้นฐานการเขียนรูปทรงเรขาคณิต เพื่อนำ
ไปประยุกต์ใช้กับการวาดเส้น ในรูปแบบอื่นๆและงานเขียนแบบช่างอุตสาหกรรมรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานและสามารถ
ดัดแปลง เพื่อนำไปประกอบในการวาดเส้นในรูปทรงต่างๆ 

1.1.1 การร่างภาพรูปทรงกระบอก รูปทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูป
วงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิติน้ันด้วยระนาบที่ขนานกับ
ฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ ด้านข้างเป็นผิวเรียบโค้งส่วนต่างๆของทรง
กระบอกข้อแตกต่างของปริซึมกับทรงกระบอก คือ ฐาน ปริซึมเป็นรูปหลายเหลี่ยมทรงกระบอกเป็นวงกลม- ด้านข้าง 
ปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงกระบอกเป็นผิวเรียบโค้ง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94_(%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


http://pukbungzaza.blogspot.com/2012/02/3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-shape-form-shape-2.html
1.1.2 การา่งภาพรูปทรงกลม ทรงกลม เป็น รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบ และจุด

ทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหน่ึงเป็นระยะเท่ากัน เรียกจุดคงที่ว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม
เรียกระยะที่เท่ากันว่า รัศมีของทรงกลม
ส่วนต่างๆของทรงกลม

http://pukbungzaza.blogspot.com/2012/02/3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-shape-form-shape-2.html 



1.1.3 การร่างภาพรูปทรงกรวย รูปทรงกรวยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม 
มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของ
เส้นตรงดด้านข้างเป็นผิวโค้งเรียบระมิส่วนต่างๆของกรวยข้อแตกต่างของพีระมิดกับกรวย คือฐาน พีระมิดฐานรูป
หลายเหลี่ยมกรวยฐานรูปวงกลม ด้านข้างพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้ากรวยเป็นผิวเรียบโค้ง

http://pukbungzaza.blogspot.com/2012/02/3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-shape-form-shape-2.html
1.1.4 การร่างภาพรูปทรงพีระมิด เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่

ไม่อยุ่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมน้ัน การเรียกชื่อ
พีระมิดจะเรียกตามรูปฐานของพีระมิด ส่วนต่างๆของพีระมิด

http://pukbungzaza.blogspot.com/2012/02/3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-shape-form-shape-2.html



1.1.5 การร่างภาพรูปทรงปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลาย
เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียก
ชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึมส่วนต่างๆของปริซึมมีชื่อเรียก ดังน้ี

http://pukbungzaza.blogspot.com/2012/02/3-3-4-4-5-5-6-6-8-8-shape-form-shape-2.html
1.1.6 การร่างภาพรูปทรงหกเหลี่ยม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูป

หลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองอยู่ในระนาบที่ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การ
เรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึมส่วนต่างๆของปริซึมมีชื่อเรียก ดังน้ี

http://mathfriend5.blogspot.com/



https://jcsparks.com/2004/09/19/survived-the-first-two-weeks/

https://jcsparks.com/2004/09/19/survived-the-first-two-weeks



2.จัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงเลขาคณิต
2.1 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงเลขาคณิตแบบแยกรูปทรง

        http://graphictoday.com/shape&form.html

 2.2 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงเลขาคณิตแบบกลุ่ม ซ้อนรูปทรง

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F344806915196834102%2F&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNHSj-r6DFVhsDFxd-CsLYLaHLNBGA&ust=1469372905668130


https://applenpear.com/category/drawing/

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fdennydm90%2Fcharcoal-drawings%2F&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNHSj-r6DFVhsDFxd-CsLYLaHLNBGA&ust=1469372905668130


     http://dpremonition.deviantart.com/art/Charcoal-Drawing-Value-to-Basic-Shapes-464221030

http://karinclaessonart.deviantart.com/art/Geometrical-Shapes-Study-528096239



2.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงจากวัสดุท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน
2.1 การร่างภาพรูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน

https://www.pinterest.com/explore/geometric-drawing/

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0LaO9YnOAhUUS48KHVGbCwwQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fexplore%2Fperspective-drawing%2F&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNHnd577izHZIQqRLFahan32UCdDng&ust=1469374366489115


http://pictures11.ru/izobrazhenie-natyurmorta.html 

www.mir-kadrov.ru

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.mir-kadrov.ru%2F%3Fp%3D565&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNHekvaEYRv92hYIgTfOzrNe5PwwYA&ust=1469887712075416


www.pinterest.com

www.etsy.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvtbT-9JjOAhUGk5QKHVu4CqcQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Flisting%2F260428589%2Foriginal-watercolor-still-life-by&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNE7HeEVrhrkYX-4FPUGJHVavhqLag&ust=1469889841690720
http://www.pinterest.com/


www.coroflot.com

http://twistedexit.deviantart.com/art/object-drawing-5-105842148

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.coroflot.com%2Fasha512%2Fdrawings&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNEgYJJEenB8RVW-9ymfneI7QZA1Pg&ust=1469888272118128


www.dsource.in

http://twistedexit.deviantart.com/art/texture-paintings-110191507

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.dsource.in%2Fcourse%2Fproduct-drawing%2Fobject-drawings&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNHnd577izHZIQqRLFahan32UCdDng&ust=1469374366489115


 2.2 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน รูปแบบแยกรูปทรง

www.draw23.com

www.foxplay.com

http://www.foxplay.com/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7d77_InOAhUDP48KHemeC04QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.draw23.com%2Fdrawing-still_life&bvm=bv.127984354,d.c2I&psig=AFQjCNF16ZPV8FMJr-GKkCzunJNgBjKlWQ&ust=1469376640766433


 2.3 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงจากวัสดุที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ึนรูปแบบกลุ่ม ซ้อนรูปทรง

www.aristidesatelier.com

www.studentartguide.com

http://www.studentartguide.com/
http://www.aristidesatelier.com/


http://myartmagazine.com/still-life-drawings

http://myartmagazine.com/still-life-drawings



http://myartmagazine.com/still-life-drawings

http://myartmagazine.com/still-life-drawings


www.pinterest.com

www.pinterest.com

https://drawingwithme.wikispaces.com/

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/


http://artis.sg/charcoal-drawing

http://fineartamerica.com/featured/charcoal-still-life-rachel-hames.html

http://artis.sg/charcoal-drawing


3.การวาดเส้นหุ่นน่ิง เรื่อง การร่างภาพและจัดองค์ประกอบภาพ รูปทรงธรรมชาติ
3.1 การร่างภาพรูปทรงธรรมชาติ

www.artyfactory.com

http://netra.lpru.ac.th/~weta/n1/n1_print.html

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozuW565jOAhWGso8KHclgCisQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.artyfactory.com%2Fstill-life%2Fstill_life_pencil.html&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNG34Y-BkUzhKzABGb4hQS9OtgwmqQ&ust=1469887391091154


3.2 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงธรรมชาติ รูปแบบแยกรูปทรง

www.pinterest.com

www.pinterest.com

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fann1%2Fbotanical-art%2F&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNFD0ZBcRfHQRF-QR-pV9XkoRtXjgw&ust=1469886799158202
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp8r-g8ZjOAhVGo5QKHW3zC24QjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Ficortiz%2Fdibujando%2F&bvm=bv.128617741,d.c2I&psig=AFQjCNFD0ZBcRfHQRF-QR-pV9XkoRtXjgw&ust=1469886799158202


http://cwtam.inobscuro.com/cat/still-life/page-3/



https://maria513340.wordpress.com/2015/06/23/a-story-of-an-apple/

3.2 การจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงธรรมชาติ รูปแบบซ้อนรูปทรง

http://saurabharttrainer.blogspot.com/2013/07/realistic-drawing-for-ig-and-cp.html

http://fineartamerica.com/featured/--summer-fruit-trudy-storace.html



http://hdimagelib.com/fruit+drawings+pencil

http://kataneriel.deviantart.com/art/Still-life-drawing-379787693



สรุป
 การเขียนภาพเบ้ืองต้นมีความหมายและความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนำไป

ปฏิบัติให้เกิดทักษะความชำนาญเริ่มจากการเขียนภาพลอกเลียนแบบในธรรมชาติตามที่ตามองเห็น ไปจนถึงการเขียน
ภาพข้ันสูงที่สามารถถ่ายทอดแบบจากความคิดและจินตนาการของตนจักเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

 การเขียนภาพในข้ันพื้นฐานน้ัน ผู้ศึกษาจำเป็นต้องฝึกการเขียนภาพโดยอาศัยต้นแบบ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัวในธรรมชาติเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในที่น้ีได้แยกประเภทการเขียนภาพออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ภาพหุ่นน่ิง 
ภาพคน ภาพทิวทัศน์ และภาพสัตว์ต่างๆ ซ่ึงมีหลักการเขียนภาพในแต่ละประเภทแบ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ 
ได้แก่ การเขียนภาพหุ่นน่ิงประเภทต่าง ๆ เพื่อศึกษารูปทรงภายนอกและพื้นผิว การเขียนภาพคนทั้งภาพคนเหมือน
และคนเต็มตัว เพื่อศึกษาโครงสร้างสัดส่วนของร่างกายที่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศและช่วงอายุ การเขียนภาพ
ทิวทัศน์ประเภทต่างๆ เพื่อศึกษามุมมองการสร้างระยะมิติความลึกภายในภาพและการเขียนภาพสัตว์ประเภทต่างๆ 
เพื่อศึกษารูปร่างลักษณะเด่นของสัตว์แต่ละประเภท ทั้งน้ีเพื่อเป็นพื้นฐานให้ ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการ
เขียนภาพเบ้ืองต้นในบทเรียนหัวข้อต่อไป



เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา วาดเส้น 1( Drawing 1 )

   

จัดทำโดย
อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม 
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