ิ ปะคําศพ
ั ท์
Art Vocabulary - ศล
Analogous colours
ี ้าย
สคล

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
ี อยูถั
กลุม
่ ของสที
่ ดจากแต่ละอืน ๆ ในวงล ้อส ี

Background
พืนหลัง

the part of an artwork that is far away
ิ ปะทีอยูห่
เป็ นสว่ นหนึงของงานศล
่ างไกล

Blending
การผสม

mixing from light to dark
ผสมจากอ่อนไปหาเข ้ม

Blurring details
ทําใหเปรอะ
้
เปื อนรายละเอียด

making small things have less detail so they seem far away
การทําสงิ เล็ก ๆ ทีมีรายละเอียดน ้อยกว่าเพือใหพวก
้
เขาดูเหมือนจะห่างไกลออกไป

Brainstorming
การระดมสมอง

coming up with a large number of ideas
ขึนมาทีมีจํานวนมากของความคิด

Brushstroke

the mark made by the bristles of a brush in painting
เครืองหมายทีทําโดยขนแปรงแปรงในการวาดภาพ

Central composition
องค์ประกอบกลาง

an arrangement where the most important thing is in the middle
การจัดเรียงทีสงิ ทีสําคัญทีสุดอยูตรง
่
กลาง

Colour composition
องค์ประกอบของส ี

the arrangement of colours in an artwork
ี งานศล
ิ ปะ
การจัดเรียงของสใน

Colour scheme
โทนส ี

the choice of colours in an artwork
ี งานศล
ิ ปะ
ทางเลือกของสใน

Colour mixing
การผสมส ี

adding two or more colours together
ี ้วยกัน
เพิมสองคนหรือมากกว่าสด

Colour wheel
วงล ้อส ี

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
ี แสดงใหเห็
ั พันธ์ระหว่างส ี
วงกลมสว่ นสที
้ นความสม

Complementary colours
ี ม
สเสริ

colours that are opposites on the colour wheel
ี ตรงข ้ามกันในวงล ้อส ี
สที

Composition
สว่ นประกอบ

the arrangement of things in an artwork
ิ ปะ
การจัดเรียงของสงิ ทีอยูใน
่ งานศล

Contour drawing
การวาดภาพ Contour

drawing the edges and outlines
การวาดภาพขอบและโครงร่าง

Contrast
ั
ความคมชด

the difference between the lights and darks
ี ้ม
ความแตกต่างระหว่างไฟและผ ้าสเข

Cool colours
ี น
สเย็

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
ี มีความสงบและผ่อนคลายเชน
่ บลูสและ
์
ี ยว
สที
สเขี

Creativity
ความคิดสร ้างสรรค์

ideas that are useful, unique, and insightful
ความคิดทีมีประโยชน์ไม่ซาํ ใครและลึกซงึ

Cropping
การปลูกพืช

cutting off part of a picture
ตัดออกเป็ นสว่ นหนึงของภาพ

Cross-hatching
ข ้ามฟั ก

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
้ น้ คูขนาน
การวาดภาพโดยใชเส
่
ใกลที
้ ข ้ามแต่ละอืน ๆ ทีมุม

Cyan
ี า
สฟ้

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
ี ยวสฟ้
ี าทีเป็ นหนึงในพรรคส ี
สเขี

Decreasing contrast
ั
การลดความคมชด

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
ี ้มขนาดเล็กลงเพือสงิ ทีมีลักษณะ muddier และอยู่
ทําใหช้ ว่ งระหว่างไฟและผ ้าสเข
ห่างไกล

Depth
ความลึก

the sense that some things are near and others are far away
ึ ว่าบางสงิ บางอย่างทีอยูใกล
ความรู ้สก
่
และ
้ คนอืน ๆ ทีอยูห่
่ างไกล

Detail
รายละเอียด

small, important parts of a drawing
ขนาดเล็กสว่ นสําคัญของการวาดภาพ

Dry brush painting
ภาพวาดแปรงแห ้ง

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
้
สร ้างพูก
่ น
ั กระท่อนกระแท่นโดยใชแปรง
ทีเป็ นสว่ นใหญ่แห ้ง

Dull colours
ี มองคลํา
สห

colours that are weak, and not very vivid
ี มีความอ่อนแอและไม่สดใสมาก
สที

Foreground
เบืองหน ้า

the part of an artwork that is biggest and closest
ิ ปะทีเป็ นทีใหญ่ทีสุดและอยูใกล
เป็ นสว่ นหนึงของงานศล
่
นั้ น

Hatching
การฟั กไข่

drawing using close parallel lines
้ น้ คูขนาน
การวาดภาพโดยใชเส
่
ใกล ้

Idea development
การพัฒนาความคิด

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
้ การสร ้างความคิดทีมีประโยชน์ทีชาญฉลาดและไม่ซาํ กัน
กระบวนการทีจะใชใน

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look
more intense and close up
ี ้มขนาดใหญ่เพือใหส้ งิ ทีมีลักษณะทีรุนแรงมากขึน
ทําใหช้ ว่ งระหว่างไฟและผ ้าสเข
และปิ ดขึน

ั
เพิมความคมชด
Insightful
ทีชาญฉลาด

something that shows deep thinking
สงิ ทีแสดงใหเห็
้ นว่าคิดลึก

Intense colours
ี รุนแรง
สที

colours that are strong and very vivid
ี มีความแข็งแรงและสดใสมาก
สที

Magenta
ี วงแดงเข ้ม
สม่

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
ี
ี วง (สช
ี มพู) ทีเป็ นหนึงในพรรคส ี
สแดง
สม่

Modelling
การสร ้างแบบจําลอง

making things 3D using blending
้ ผสม
ทําสงิ 3 มิตโดย
ิ
ใชการ

Negative space
พืนทีเชงิ ลบ

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
่ งว่างระหว่างสงิ ทีคุณมักจะมองไปที (พืนทีบวก) ที
รูปร่างของชอ

Non-central composition
่
องค์ประกอบทีไม่ใชภาค
กลาง

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
การจัดเรียงทีสงิ ทีสําคัญทีสุดไม่ไดอยู
้ ตรง
่
กลาง

Positive space
พืนทีเชงิ บวก

the contour of the things you would normally look at
รูปร่างของสงิ ทีคุณมักจะมองไปที

Primary colour
ี ลัก
สห

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and
magenta
ี ไม่สามารถจะนํ ามาผสมโดยใชส้ อื
ี น ๆ : สฟ้
ี า, สเหลื
ี
ี วงแดง
สที
อง, และสม่

Reference images
ภาพอ ้างอิง

photographs used to look at so you can make a better artwork
้ การดูเพือใหคุ้ ณสามารถสร ้างงานศล
ิ ปะทีดีกว่า
ภาพทีใชใน

Rotating
หมุน

turning a picture to a new angle
เปลียนภาพใหมุ้ มมองใหม่

Secondary colour
ี
สรอง

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
ี ถูกสร ้างขึนโดยการผสมสองสห
ี ลัก: สแดง
ี
ี ยวและสฟ้
ี า
สที
, สเขี

Shading
การแรเงา

drawing with white, black, and greys
ี
ี ํา, สเทา
ี และ
การวาดภาพด ้วยสขาว
, สด

Sharpening details
ั ของรายละเอียด
ความคมชด

making small things have more detail so they seem close up
การทําสงิ เล็ก ๆ ทีมีรายละเอียดมากขึนเพือใหพวก
้
เขาดูเหมือนจะใกลเคี
้ ยงขึน

Smoothness
เรียบเนียน

drawing cleanly, with no bumps
การวาดภาพเรียบร ้อยโดยไม่มการ
ี กระแทก

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
ี ใชส้ ฐาน
ี
ี ด ้านของการประกอบอย่างใดอย่างหนึง
โทนส ี Split สมบูรณ์
โทนสที
หนึงและสองสใน
Square colour scheme
ี แควร์
โทนสส

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a square
ี สมี
ี ความสมดุลรอบวงล ้อสใน
ี รูปของตารางที
โทนสที

Stippling

drawing using small dots
การวาดภาพโดยใชจุ้ ดเล็ก ๆ

Texture
เนือผ ้า

drawing that looks the same as what it feels like
่ เดียวกับสงิ ทีมันรู ้สก
ึ เหมือน
การวาดภาพทีมีลักษณะเชน

Thumbnail drawings
ภาพวาดขนาดย่อ

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
้ การพัฒนาองค์ประกอบของงานศล
ิ ปะ
ภาพวาดขนาดเล็กทีใชใน

Triad colour scheme
ี สาม
โทนสที

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
ี สมี
ี ความสมดุลรอบวงล ้อสใน
ี รูปของรูปสามเหลียม
โทนสที

Unique
เป็ นเอกลักษณ์

something that is rare, or one-of-a-kind
บางสงิ บางอย่างทีหายากหรือหนึงของชนิด

Warm colours
ี
โทนสอบอุ
น
่

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
ี มีการชนํ
ี าของความร ้อนหรือความรัก: สเหลื
ี
ี
สที
องสม้ และสแดง

Web-mapping
เว็บการทําแผนที

linking together ideas into a web
ื โยงความคิดร่วมกันในเว็บ
การเชอม

Wet-on-wet painting
เปี ยกบนเปี ยกภาพวาด

adding paint to an already wet painting surface
ี กั้ บภาพพืนผิวเปี ยกแล ้ว
การเพิมสให

Zooming in/zooming out
ซูมเข ้า / ซูมออก

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
ิ (ซูมเข ้า) หรือไกลออกไป (ซูมออก)
ทําใหภาพ
้
ดูเหมือนใกลช้ ด

