Self-portrait: Mid-project feedback to students
ภาพตัวเอง: ข ้อเสนอแนะกลางโครงการใหกั้ บนักเรียน
This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some
feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend to give you more
help.
โครงการนีจะไดรั้ บการประเมินตามเกณฑ์ทีสามทัวไป เพือทีจะช่วยใหคุ้ ณทําดีทีสุดของคุณทีนีเป็ นข ้อเสนอแนะบางคนทีมีข ้อเสนอแนะ
เกียวกับการปรับปรุงรูปวาดของคุณ เราไดเลื
้ อกเฉพาะสิงทีผมคิดว่าเป็ นชินส่วนทีสําคัญทีสุดของคําแนะนํ าสําหรับคุณ ถ ้าคําแนะนํ าเหล่านี
มีความชัดเจนโปรดถามฉั นหรือเพือนเพือทีจะใหความ
้
ช่วยเหลือเพิมเติม

ั ว
่ นและรายละเอียด
Proportion and detail - สดส
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
สัดส่วนเป็ นชือของสกิลทีคุณต ้องแสดงใหเห็
้ นรูปทรงและขนาด
☐ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the
component lines and shapes.
ั
ิ ใหมอง
สงเกต
อย่างใกล้ชด
้
ทีรูปถ่ายของคุณ พยายามทีจะลืมสิงทีคุณกําลังมองหาและมุง่ เน ้นไปทีสายองค์ประกอบและรูปร่าง
☐ Look for missing details. Look for small things that you may have overlooked: small bits of your hair,
wrinkles in your clothing, small diﬀerences in the background, and so on.
ดูรายละเอียดได้ทขาด
ี
หายไป มองหาสิงเล็ก ๆ ทีคุณอาจมองข ้าม: บิตขนาดเล็กของผมของคุณ, ริวรอยในเสือผ ้าของคุณแตก
ต่างเล็ก ๆ ในพืนหลังและอืน ๆ
☐ Start drawing the other half of your face. If you develop one side of the face too fully, it will be hard to
match it up with the other side.
เริมวาดอีกครึงหนึงของใบหน้าของคุณ หากคุณมีการพัฒนาด ้านใดด ้านหนึงของใบหน ้าอย่างเต็มทีเกินไปก็จะยากทีจะตรง
กับขึนกับด ้านอืน ๆ
☐ Measure carefully. Use a grid, rulers, or slips of paper to guide where you should place things.
้
ว ัดอย่างรอบคอบ ใชตาราง
โมหะหรือสลิปของกระดาษคูม
่ อ
ื ทีคุณควรวางสิง
☐ Observe the shapes of your shadows. The shapes of the parts of the face are good, but the shapes of the
shadows are oﬀ. Take a closer look at the shapes and sizes of the light and dark areas.
ั
ิ สว
่ นของใบหน้าเป็นสงิ ทีดี แต่รูปร่างของเงาจะถูกปิ ด ใชเวลา
้
สงเกต
รูปร่างของเงาของคุณ รูปทรงของชน
มองใกลที
้ รูป
ทรงและขนาดของแสงและสีเข ้มพืนที
☐ Consider changes in texture. Hair needs a diﬀerent kind of drawing than cloth, skin, or fuzzy shadows. Try
to capture the texture of the diﬀerent things you are drawing.
พิจารณาการเปลียนแปลงในเนือ ผมจําเป็ นต ้องมีชนิดทีแตกต่างของการวาดกว่าผ ้าผิวหนังหรือเงาเลือน พยายามทีจะจับภาพ
พืนผิวของสิงทีแตกต่างทีคุณกําลังวาดภาพ

Shading - การแรเงา
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional.
้
แรเงาคือการใชแสง
และสีในการวาด มันเป็ นวิธที
ี ง่ายทีจะทําใหสิ
้ งทีดูสมจริงและสามมิต ิ
☐ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear
after you start shading.
เบาเค้าร่างของคุณ เค ้ามีความจําเป็ นในการรับสัดส่วนทีถูกต ้อง แต่พวกเขาจะหายไปหลังจากทีคุณเริมการแรเงา
☐ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and may help it pop.
ี ม การทําเช่นนีจะเพิมผลกระทบโดยรวมของการวาดภาพของคุณและจะช่วยใหมั้ นปรากฏ
ความสุขของคุณผ้าสเข้
☐ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unﬁnished.
Instead, look for light shades of grey you can add instead.

เพิมโทนไฟของคุณ ออกจากพืนทีสีขาวมีแนวโน ้มทีจะออกจากการแสดงผลทีเป็ นงานศิลปะของคุณทียังไม่เสร็จ แต่มองหา
เฉดสีแสงสีเทาคุณสามารถเพิมแทน
☐ Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with
overlapping lines (no white gaps), or use a blending stump.
การทํางานในความเรียบเนียน สร ้างสีเทาของคุณโดยการซ ้อนชันของเส ้นทางสายสลับสายใชกั้ บทีทับซ ้อนกันเส ้น (ไม่มช่
ี อง
้ ไมผสม
ว่างสีขาว) หรือใชตอ
้
☐ Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle
grays. Add grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps.
การทํางานในการผสม เงาของคุณบางครังก็เป็ นไปอย่างกะทันหันจากอ่อนไปหาเข ้มกับสีเทาน ้อยหรือไม่มตรง
ี
กลาง เพิมสีเทา
ไปยังพืนทีกลางจนกว่าคุณจะจบลงด ้วยการผสมเรียบแทนการกระโดดอย่างฉั บพลัน
☐ Start shading your background. Once you shade in your background, it changes the balance of greys and
forces you to reshade the rest of your portrait. If you start shading your background early it will save you
time and frustration.
เริมแรเงาพืนหล ังของคุณ เมือคุณเฉดสีในพืนหลังของคุณจะเปลียนความสมดุลของสีเทาและกองกําลังทีคุณจะ Reshade
ส่วนทีเหลือของภาพของคุณ หากคุณเริมต ้นการแรเงาพืนหลังของคุณต ้นมันจะช่วยใหคุ้ ณประหยัดเวลาและความยุง่ ยาก
☐ Look carefully at the diﬀerent grays in your hair. You can get basic hair texture by creating lines that
ﬂow along the length. However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the
diﬀerent strands. It takes more time, but the impact is many times stronger.
ี
ดูอย่างละเอียดทีแตกต่างก ันในสเทา
ผมของคุณ คุณจะไดรั้ บเนือผมขันพืนฐานโดยการสร ้างเส ้นทีไหลตามแนวยาว แต่ก็
้
ทํางานไดดี้ ยิงขึนเมือคุณทําซํารูปแบบของแสงและสีของเส ้นทีแตกต่างกัน มันต ้องใชเวลา
มากขึน แต่ผลกระทบมีหลายครังที
แข็งแกร่ง
☐ Watch for sharp vs. fuzzy edges. Sometimes blending goes quickly from light to dark, and sometimes it
stretches out over a long distance. Reobserve your photo to see where you should do which one.
ิ สา
ํ หร ับขอบเลือนคมชด
ั เมือเทียบก ับ บางครังการผสมไปไดอย่
นาฬกา
้ างรวดเร็วจากอ่อนไปหาเข ้มและบางครังก็ทอดยาว
ออกไปเป็ นระยะทางยาว Reobserve รูปภาพของคุณเพือดูว่าคุณควรจะทําอย่างไรทีหนึง

่ นประกอบ
Composition - สว
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.
องค์ประกอบคือการจัดเรียงโดยรวมและความสมบูรณ์ของงานศิลปะของคุณ
☐ You have the option of leaving out the background if you wish.
คุณมีต ัวเลือกในการออกจากพืนหล ังถ้าคุณต้องการ
☐ Add a background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary.
Compared to drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.
เพิมพืนหล ัง พืนหลังทําใหบุ้ คคลหรือวัตถุในสถานทีโดยเฉพาะอย่างยิงจริงหรือจินตนาการ เมือเทียบกับภาพวาดโดยไม่ต ้องพืน
หลัง, งานศิลปะของคุณอาจจะดูเรียบง่ายและไม่สมบูรณ์
☐ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the
rest of your drawing.
เริมแรเงาพืนหล ังของคุณ คุณมีเส ้นบางในมี แต่ขาดสารในการเปรียบเทียบกับส่วนทีเหลือของการวาดภาพของคุณ
☐ Start drawing the other half of your face. If you develop one side of the face too fully, it will be hard to
match it up with the other side.
เริมวาดอีกครึงหนึงของใบหน้าของคุณ หากคุณมีการพัฒนาด ้านใดด ้านหนึงของใบหน ้าอย่างเต็มทีเกินไปก็จะยากทีจะตรง
กับขึนกับด ้านอืน ๆ
☐ You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try
to pick up your pace or use your time more eﬀectively during class. If you have enough done, you can ask if
you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot
accept it.
คุณดูเหมือนจะอยูเบื
่ องหล ัง โปรดพิจารณาการทํางานในโครงการของคุณทีรับประทานอาหารกลางวันหรือก่อนหรือหลังเลิก
้
เรียน หรือพยายามทีจะเลือกในการก ้าวของคุณหรือใชเวลา
ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึนในชันเรียน ถ ้าคุณไดทํ
้ าพอคุณสามารถ
ถามว่าคุณสามารถพามันกลับบ ้านไปทํางานกับมัน จําไวว่้ าถ ้ามากเกินไปของการทํางานของคุณจะทําโรงเรียนนอกฉั นไม่สามารถ
ยอมรับได ้

